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  وعرفانشكر 

  

  الحمد هللا ومجدك، وعظيم سلطانك وجهك،اللهم لك الحمد كما ينبغي لجالل 

  حقه وال يؤدي العادون،نعماه  وال يحصي القائلون،الذي ال يبلغ مدحه 

  على ما أنعمت علينا من نعم ال تحصى منها توفيقنا إلنجاز المجتهدون،

  وال لي شيء،وال مني  ،شيءفليس عندي  هذا العمل على درب البحث العلمي،

  :القائل في كتابه العزيز وحده، والحمد هللافالفضل والمنة  شيء

  ]07 اآلية إبراهيمسورة [»و إذ تأذن ربكم لئن شكرتم ألزيدنكم  «

  :النبي المبعوث رحمة للعالمين محمد ابن عبد اهللا القائلعلى  وصلى اهللا

  "من لم يشكر الناس فلم يشكر اهللا  "

  "اق صر ص سفيان " ستاذ المشرفاأل والعرفان إلىتقدم بجزيل الشكر نأن  لنافي البداية يطيب 

  الفضل في إخراج هذا البحث إلى حيز وكان له البحث،إلشرافه على 

كما  ،"شعبانينور الدين  "واألستاذ  "سليماني يوسف  "دون أن ننسى األستاذ  كامالالوجود 

   قسم التاريخة ذتأساإلى كافة بجزيل الشكر  نتوجه

  لجنة المناقشة لتفضلها بمناقشة  والتقدير إلىبجزيل الشكر  نتوجهكما 

  .وٕاخراجهاهذه الدراسة مساعدة في إتمامها 

  الذين ساعدونا كثيرا في كتابة العثيميينفي مكتبة  عاملينال والى كل

  .اهللا خيرا يجدوه وٕانجازها جازاهمالمذكرة  وطبع هذه 



  

  

  

   إلىأهدي هذا العمل 

  ربتني و أنارت دربي وأعانتــي بالصلــواتن ـم

  والدعوات إلى أغلى إنسان في هذا الوجود أمي الحبيبة 

   عمل بجد في سبيلي وعلمني معنى الكفــاحمن  إلى

   وأوصلني إلى ما أنا عليه أبـي الكريم أدامـه اهللا لي

  فسيد علي وحمزة وزهير وأشر  إلى جميع إخوتي

  " ليخةو ز "وٕالى زميلتي في هذا البحث 

  "هجيرة"و" فتيحة"وٕالى إبنة عمي وصديقتي 

   "دنيا"و "حكيمة"وٕالى 

  جميع أساتذتي الذين طالما انتظروا نتاج أعمالــي إلى

  كل زمالئي و زميالتي الذين طالما فرحوا بنجاحـي إلى

  اهدي ثمرة جهودي وأعمالي، هذا البحــث المتواضع

  أن ينال رضا و قبول كــل مـن قــرأهالذي أتمنى 

  أرجو من اهللا تعالى أن يجعل عملي هذا نفعا يستفيد منه

  جميــع الطلبــة المقبليــن على التخــــرج

  إلى كل حملهم قلبي ولم تحمل ورقتي

  

 سكينة

 



 

 

 

إلى الذي لم يبخل علي يوما بشيء إلى رمز العطاء والحنان هدي هذا العمل أ  

"أبي العزيز"إلى من كلت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة   

"أمي الحبيبة"إلى رمز الحب وبلسم الشفاء إلى القلب األبيض والصدر الدافئ   

 إلى أسرتي وكل إخوتي واخواتي

  " عالم سكينة"وعلى رأسهم زميلتي في هذا العمل  إلى األخوات اللواتي لم تلدهن أمي

قوشيحو فارس وكل من يحمل لقب  م تسعهم مذكرتيإلى كل من وسعتهم ذاكرتي ول  

 

 

 

زوليخة                                                    



  :قائمة المختصرات

  

  المعنى  المختصر

  ترجمة  تر

  تحقيق  تح

  طبعة  ط 

  دون طبعة  د ط

  دون مكان نشر  د م ن

  دون بلد   د ب

  دون سنة  د س

  جزء  ج

  مجلد  مج
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ـــــرن الخـــــامس عشـــــر  ـــــة مـــــن الق ـــــة بداي ـــــارة اإلفريقي تطلعـــــات القـــــوى مـــــيالدي شـــــهدت الق

االســــتعمارية األوروبيــــة إلــــى اســــتعمار الــــبالد واخضــــاعها ونهــــب خيراتهــــا ومواردهــــا الطبيعيــــة 

والبشــرية، ولقــد أدى اإلنقــالب الصــناعي العظــيم الــذي شــهدته أوروبــا فــي القــرن التاســع عشــر 

تكالــب اســتعماري قادتــه دول غــرب االقتصــادي والعســكري فــي القــارة، فقــد شــهدت  إلــى توغلهــا

م، فكانــت أجــزاء مــن 1885أوروبــا، أفضــى إلــى تقســيمها فيمــا بينهــا مــن خــالل مــؤتمر بــرلين 

غرب إفريقيا من نصيب فرنسا وكانت غينيا من بـين هـذه األجـزاء اتبعـت فيهـا سياسـة توسـعية 

عـل وطنـي بـرز فـي الحركـة الوطنيـة ومـن بـين زعمائهـا أحمـد استعمارية، أدت إلـى ظهـور رد ف

  :توري والتي نادت في األخير إلى االستقالل، وعليه كان موضوع دراستنا تحت عنوان سيكو

  ).م1960-1900(توري في حركة التحرر  االستعمار الفرنسي لغينيا ودور أحمد سيكو

  :أسباب إختيار الموضوع

  :األسباب الذاتية

إثــراء الدراســات اإلفريقيــة، إذ تعتبــر إفريقيــا جنــوب الصــحراء االمتــداد الطبيعــي  الرغبــة فــي -

  .والحضاري لشمال إفريقيا

  .الميول الشخصي لدراسة تاريخ إفريقيا في فترتي الحديث والمعاصر -

  .ادة النضال الوطني ضد االستعمارتوري في قي معرفة الدور الذي قام به أحمد سيكو -

  :األسباب الموضوعية

  .غينيا والتعريف بها خصوصـــــــــاتسليط الضوء على دول غرب القارة اإلفريقية و -

  .الرغبة في معرفة طبيعة االستعمار الفرنسي واألساليب التي اتبعها في إخضاع غينيا -

  .التعرف على العمل السياسي كنموذج لتحقيق االستقالل بدال من العمل الثوري المسلح -
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مراحلـه المختلفـة وأسـاليبه وأشـكاله حسـب طبيعـة  التحرري بدراسـة الوعيبروز إدراك أهمية  -

مع مدى تكيـف الحركـة االسـتقاللية مـع الوضـع القـائم فـي  ،االستعمار وسياسته، وطرق إدارته

  .المستعمرة

  :األهداف

ن أن االسـتعمار مهمـا اختلفـت يتبيـالغموض عن الدراسة التي لم تعطى قيمتهـا و كشف 

ه وأنظمتــه يبقــى الســبب الرئيســي فــي المشــاكل التــي تعــاني منهــا دول أشــكاله وتنوعــت أســاليب

  .القارة اإلفريقية في جميع المجاالت، وتمثل غينيا النموذج المجسد لهذا النوع من الدراسات

  : إشكالية الموضوع

إلـــى هجمـــة اســـتعمارية أوروبيـــة عامـــة،  م1830القـــارة اإلفريقيـــة منـــذ ســـنة  لقـــد تعرضـــت

  .اهتمامنا بغينيا كنموذج لتأصيل تاريخ هذه القارة وكان ،وفرنسية خاصة

فــي تحقيــق االســتقالل نجــح ســيكو تــوري إلــى أي مــدى : شــكالية الرئيســيةيطــرح الموضــوع اإلو 

  لغينيا؟

  :اإلشكاليات الفرعية

لمعرفـة مالمـح الموضـوع  يمكـن  العامـة مجموعـة مـن التسـاؤالت اإلشـكالية وتندرج تحـت

  :فيما يليابرازها 

الخصائص الطبيعية والبشـرية لغينيـا؟ كيـف كانـت البـدايات األولـى للتواجـد الفرنسـي ما هي  -

هي األنظمــة التــي اتبعتهــا فرنســا فــي تطبيــق سياســتها االســتعمارية؟ ومــا العوامــل و مــابغينيــا؟ 

تـوري  ومـا هـو الـدور الـذي قـام بـه أحمـد سـيكو ؟التي ساعدت على ظهور الحركة الوطنية بها

  ل للبالد؟في تحقيق االستقال
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  :خطة البحث

ولإلجابة على هـذه اإلشـكاليات قسـمنا بحثنـا إلـى فصـل تمهيـدي وثالثـة فصـول وخاتمـة، 

يتضـمن التعريـف  ،خصائص غينيا الطبيعية والبشـريةاما الفصل التمهيدي جاء تحت عنوان 

  .بدولة غينيا من خالل تحديد إطارها الطبيعي والبشري

ــدايجــاء تحــت عنــوان  الفصــل االول ــا اتالب ــى للتواجــد الفرنســي فــي غيني ونظــام  األول

، حيث تضمن المبحث األول التوغل الفرنسي في غينيا واصـطدامه بالحركـات الجهاديـة الحكم

ضـــده، فـــي حـــين خصصـــنا المبحـــث الثـــاني ســـاموري تـــوري مـــن خـــالل المقاومـــة التـــي قادهـــا 

حــث الثالــث السياســة احتــوى المبوانعكاســاته علــى غــرب إفريقيــا، بينمــا  م1885لمــؤتمر بــرلين 

  .االستعمارية الفرنسية في غينيا والتي شملت نظام الحكم والجانب االجتماعي واالقتصادي

، فخصصــنا المبحــث األول ارهاصــات العمــل السياســي فــي غينيــاكــان  الفصــل الثــاني

لمعرفــة العوامــل الداخليــة لبــروز الــوعي القــومي والفكــر التحــرري فــي غينيــا مــن بينهــا النقابــات 

واألدبــاء والمفكــرين، باإلضــافة إلــى قيــام األحــزاب السياســية، فــي حــين تضــمن المبحــث الثــاني 

ة، باإلضــافة إلــى هيئــة العوامـل الخارجيــة والتــي جــاء فيهـا تــأثير الحــرب العالميــة األولـى والثانيــ

  .األمم المتحدة، بينما احتوى المبحث الثالث على العمل السياسي بعد الحرب العالمية الثانية

ــي تحقيــق االســتقالل لغينيــا ســيكو الثالــث الفصــل ، حيــث خصصــنا تــوري ونشــاطه ف

التي قامت في غينيا، في حين تضمن المبحـث  ةالمبحث األول للحديث عن األحزاب السياسي

تــوري فــي العمــل السياســي ونشــاطه فــي الحــزب الــديمقراطي الغينــي، بينمــا  ثــاني بــروز ســيكوال

  .ه من مشروع ديغولفإلى مفاوضاته في تحقيق االستقالل وموقلث تعرضنا في المبحث الثا

وخلصنا في النهاية إلى خاتمـة حاولنـا مـن خاللهـا الوقـوف علـى أهـم النتـائج التـي تـم التوصـل 

  .ه الدراسةإليها من خالل هذ
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  :المنهج المتبع

 فــــي المــــنهج التــــاريخيأمــــا بخصــــوص المــــنهج المتبــــع فــــي مثــــل هــــذه الدراســــات فتمثــــل 

، بحكـم طبيعـة الموضـوع نظـرا لتقريـر تـواريخ األحـداث والوقـائع التاريخيـة البحتـة،  ثـم الوصفي

  .تحليل تلك المعطيات التاريخية محاولين إعادة تركيبها للوصول إلى النتائج

  :در والمراجعالمصا

  :ومن أهم المصادر والمراجع التي اعتمدنا عليها في إنجاز هذا البحث نذكر

  :المصادر

والــذي ســاعدنا تحديــد اإلطـــار الجغرافــي لغينيــا، وكتــابي أحمـــد  وصــف إفريقيـــاحســن الــوزان، 

ء الضو واللذان ساعدانا كثيرا في تسليط  وٕافريقيا والثورة، تجربة الثورة في غينياتوري،  سيكو

علــى عمـــل األحــزاب السياســـية فــي غينيـــا وفهــم فلســـفة الفكــر التحـــرري فــي إفريقيـــا مــن خـــالل 

  .توري معرفة شخصية أحمد سيكو

تاريخ إفريقيا الحديث من بين أهم المراجع التي اعتمدنا عليها كتاب شوقي الجمـل،  :المراجع

  .التي عالج الظاهرة االستعمارية التي استهدفت إفريقيا والمعاصر

لزاهر رياض الذي أفادنا كثيرا في الفصل األول وبالضبط في عوامـل  استعمار إفريقياتاب وك

  .بروز الوعي القومي وكذا مؤتمر برلين والسياسة االستعمارية الفرنسية في غينيا

لعبـد الحميـد  تاريخ االستعمار والتحـرر فـي إفريقيـا وآسـياكما هو الحال بالنسبة لكتاب 

اء نظــرة عــن قــلمحمــد زهــرة التــي أفادتنــا فــي إل رافيــة للعــالم اإلســالميوالموســوعة الجغزوزو، 

  .الديانة في غينيا وتباينها

  :تمدنا على مراجع باللغة الفرنسية أهمهااعكما 
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Philippe decraene, presentation du colloque, l’afrique noire depuis la 

conférence de berlin. 

  .مؤتمر برلين وظروف انعقادهوالذي ساعدنا في معرفة وقائع 

  :المجالت

توري من مشروع ديغول ودوره أيضـا  اعتمدنا علينا في إبراز موقف سيكو مجلة إفريقيا قارتنا

  .في الحزب الديمقراطي الغيني

  :الصعوبات

  :لقد واجهتنا جملة من الصعوبات في تناول هذا الموضوع يمكن إبرازها على النحو اآلتي

  .ح للدراسةضيق الوقت الممنو  -

نقــص المــادة التاريخيــة والدراســات الســابقة التــي تعــالج الموضــوع مباشــرة أدى إلــى صــعوبة  -

وجــود مــادة علميــة يعتمــد عليهــا، وهــذا فــي الحقيقــة يكشــف عــن ضــعف الموجــود علــى مســتوى 

مــع المواضــيع التــي تعــالج تــاريخ ومشــاكل القــارة الجامعــات ومراكــز البحــث الجزائريــة للتعــاطي 

  .قيةاإلفري

جـــه بالشـــكر الجزيـــل لفريـــق التـــأطير فـــي تخصـــص إفريقيـــا علـــى الجهـــد وفـــي األخيـــر نتو 

قـــدير واالحتـــرام الكبيـــر الـــذي يقـــوم بـــه وال يفوتنـــا أن نتوجـــه فـــي هـــذا الســـياق بأســـمى معـــاني الت

اق سفيان على أفضاله الكبرى علينـا، باإلضـافة إلـى األسـتاذ سـليماني صر صوالشكر ألستاذنا 

     .بخل علينا بتوجيهاته ونصائحه طوال مراحل البحثيوسف الذي لم ي
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نيــا كــان لهــا تــأثير بــالغ علــى الكثيــر مــن األحــداث التاريخيــة بهــا ية  لغيــإن البيئــة  الطبيع

الفرنسـي  االسـتعماربها خاصـة  األوربيةألطماع كونها تعتبر عامال مؤثرا لجلب االستعمار وا،

  .م19الذي نجح في بسط نفوذه وسيطرته على البلد خالل القرن 

  :نيايخصائص الطبيعية لغال: المبحث األول

  :الموقع والمساحةـ 1

الــذي  )1( مــن بــين أقــدم النصــوص التاريخيــة التــي تتحــدث عــن غينيــا نجــد حســن الــوزان

واألهليـــــون يســـــمونها جنـــــي  ،تجـــــار األفارقـــــة كنـــــاوةاليســـــميها ن هـــــذه المملكـــــة مكـــــان أذكـــــر بـــــ

تـــي وضـــعها ، ويعنـــي بالخصـــوص أرض الســـود فـــي الخريطـــة ال)2( والبرتغـــاليون يســـموها غينيـــا

أرض يســـكنها الســـود وكـــان العـــرب " غينـــوا:" ، جـــاء مـــا يلـــي1939مأنجيلينـــو دوليســـتر عـــام 

  )3(".غينو"يسمون غينيا 

يسـاو مـن الشـمال بحيث تحـدها غينيـا )4( يساوبيون وغينيا بين سيرال غينيا جمهوريةوتقع 

ومالي من الشمال الشرقي، وساحل العاج مـن الشـرق، وليبيريـا  الغربي، والسنغال من الشمال،

  )5(.وسيرالون من الجنوب

                                                           
مـؤرخ عـارف الطـب  ،جغرافي رحالة" ليون اإلفريقي"الفارسي الزياتي، المعروف ب الوزان بن محمدالحسن : حسن الوزان -1

حسـين بـن محمـد : أنظـر(، لقـب بالزيـاتي نسـبة لتجارتـه بالزيـت ،في غرناطة ألب مسلم وألم يهودية أسـلمت قبيـل زواجهـاولد 

  )  https://wadod.org مجلة مركز ودود للمخطوطاتجمعة، 
  162، 193ص ص،2 ج ،لبنان ،بيروت ،دار الغرب اإلسالمي ،2،طايوصف إفريق ،ن بن محمد الوزانسح -2
  .199، ص 3م، ج 1998مكتبة المعارف، الرباط،  د ط، عماد حجي وآخرون،: تر إفريقيا،ربخال، مارمول ك -3
  .351ص ،1996 القاهرة، ، جامعة اإلسكندرية،9، ط جغرافية إفريقيا اإلقليميةجودة حسين جودة،  -4
  .95 ، ص1أنظر ملحق رقم  -5
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شــــماال تقريبــــا،  12,7°و 8,5°وتنحصــــر غينيــــا بموقعهــــا الفلكــــي بــــين دائرتــــي عــــرض 

كيلــو  300طولهــا حــوالي  بجهــةى المحــيط الســاحلي غربــا وتطــل علــ 15°، 7°وخطــي طــول 

  .)1( متر تقريبا

ـــــا بمســـــ ـــــث الغربـــــي إلفريقي ـــــا نصـــــف المثل حة تقـــــدر حـــــوالي اأمـــــا المســـــاحة فتحتـــــل غيني

   .)3( مصر وتصل إلى حوالي ربع مساحة )2( كيلو متر مربع 245857

فــي قلبهــا  ونوتمتــد غينيــا بشــكل غيــر متــوازن والــذي تنــتج بســبب دخــول األراضــي ســيرالي     

ي المطـــل علـــى المحـــيط بـــالغر  ءجـــزاء الجنوبيـــة الشـــرقية للـــبالد تنعـــزل عـــن الجـــز وهـــذا جعـــل األ

  .)4( األطلسي

   :التضاريسـ 2

األراضـــي المرتفعـــة تقـــع بشـــكل عرضـــي بالنســـبة مـــن تحتـــوي غينيـــا علـــى أكبـــر مســـاحة  

  .)5( التجاه الرياح الجنوبية الغريبة الممطرة

  : فة عن بعضها البعض وهيلقاليم طبوغرافية مختويمكن لنا تمييز ثالثة أ

  

  

                                                           
، اإلسـكندريةدار المعرفـة الجامعيـة للطبـع والنشـر والتوزيـع، د ط، ، دراسة في الجغرافيـة اإلقليميـة ،محمد خميس الزوكـة -1

    357م، ص2008
     326ص د س، ،اإلسكندرية ،مؤسسة شباب الجامعةد ط، ، ا دراسة عامة وٕاقليميةيإفريقليجة، فمد نجم الدين حأ - 2
دار المعرفة الجامعية للنشر  د ط، ،دراسة إقليمية للقارة مع تطبيق على دول جنوب الصحراءفتحي محمد أبو عيانة،  - 3

    .173، صم2013ية، ر اإلسكند ،والتوزيع
   .357ص ،المرجع السابقمحمد خميس الزوكة،  -4
   .351، ص المرجع السابقجودة حسين جودة،  -5
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  :ـ السهل الساحليأ

الشاطئ عكس السهل السـاحلي الممتـد  امتدادوجود تيار دفع على استمرار ويتميز بعدم 

ا وهـذا جعـل ظـروف غيـر مالئمـة لتكـوين حـواجز نمن الشرق إلى الغرب في ساحل العاج وغا

  .)1( وبحيرات شاطئية مستطيلة

واآلخــــــر عنــــــد مدينــــــة   vergaانان صــــــخريان أحــــــدهما عنــــــد رأس فرجــــــاوهنــــــاك لســــــ

  .عان رتابة هذا السهل بصفة عامةطيق.  konakriكوناكري

  : Fotajalonـ مرتفعات فوتاجالون  ب 

تمتـد فـي  اتتمتد إلى الجنوب الشـرقي فيمـا يعـرف بمرتفعـات غينيـا وهـي عبـارة عـن حافـ

متــر فــي 1710حــوالي  ارتفاعهــاغ لــغربــي ويبتجــاه عــام مــن الشــمال الشــرقي نحــو الجنــوب الا

  . nimbaنمبا لاالجب

وتنمــو  مــن بينهــا تــالل مســتديرة القمــم) المنبســطة(وتوجــد بهــا العديــد مــن األســطح المنخفضــة 

  .متر 270 -180بين  سفلى الغابات ويتراوح ارتفاعها ماالسفوحها  على 

مســـتوية إلـــى حـــد كبيـــر كمـــا تتكـــون الكتلـــة الرئيســـية لمرتفعـــات فوتـــا جـــالون مـــن هضـــبة 

شــــبكة  تـــهقز متـــر م 900الســـطح الرئيســــي حـــوالي  ارتفـــاعوتتكـــون مـــن صـــخور رمليــــة ويبلـــغ 

متــر وٕالــى الشــرق والغــرب 1200تصــريف نهــري وبــه أربعــة مواقــع ترتفــع األرض فيهــا حــوالي 

                                                           
  .352ص ،المرجع السابقجودة حسين جودة،  -1



 ا الطبيعية والبشريةخصائص غيني:                                     الفصل التمهيدي

 

11 

أمـــا تجـــاه الشـــرق فـــإن  ،تتكـــون حافـــة الهضـــبة مـــن سلســـلة متتابعـــة مـــن الـــدرجات اإلنكســـارية

  .)1( كون هينةالمنحدرات ت

  

  :ـ حوض النيجر األعلىج 

مياههـــا المجـــرى يصـــرف القســـم الشـــمالي الشـــرقي مـــن غينيـــا يتضـــمن ســـهوال مرتفعـــة  نإ

   .جالون ومرتفعات غينياابعة من مرتفعات فوتالنوروافده العليا ا ،نيجرالعلى لنهر األ

 lateriteالتيرايـت احجار رملية وصخور الغرانيت تغطيها تربـة لي من اهذا السهل الع كونويت

 )2( .متر300وهي في الغالب ال يزيد إرتفاعها عن 

  :ـ المناخ والنبات 3

م إلــى فصــلين ســفنجــدها تنق نــتج عــن الموقــع الفلكــي لغينيــا ســيادة المنــاخ المــداري حــار

  :مناخيين هما

  .)من أفريل إلى أكتوبر(الفصل المطير  -

 .)من نوفمبر إلى مارس(الفصل الجاف  -

ــــغ المتوســــ ــــا كــــري 28ط الســــنوي لدرجــــة الحــــرارة ويبل ــــي كون ــــة ف ومــــا بــــين  ،درجــــة مئوي

خفض فــي الليــل فــي تــنو  جــانفي،خــالل النهــار فــي  ونالمئويــة فــوق هضــبة فوتــا جــ 30.35°

    )3( .حر شهور السنةأمئوية، ويعد شهر مارس ° 10نفس الشهر لتبلغ حوالي 

                                                           
  .353ص  ،نفسه -1
  .355ص  ،المرجع السابقجودة حسين جودة،  - 2
  .360، ص المرجع السابقميس الزوكة، محمد خ -3
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لجنوبيـة الغربيـة وتـزداد وتسقط األمطار في غينيـا صـيفا بسـبب هبـوب الريـاح الموسـمية ا

  .على الساحل والجبال المشرفة عليه وتتناقص كلما اتجهنا نحو الداخل

ويكون فصل الشتاء في غينيا حارا تقل فيه األمطار وفصل الصيف حار أيضا ومقتـرن 

    )1( .بالرطوبة

أما عن الغطاء النباتي فهو بمثابة انعكـاس لخصـائص المنـاخ المـداري السـائد فـي غينيـا 

اصة األمطار، لذلك تنمو غابات كثيفة في نطاقات عديدة من جنوب غربـي الـبالد وخاصـة خ

  )2( .فوق سفوح الجبال، وأيضا فوق هضبة جالون وعلى طول امتداد المجاري النهرية

 )3( وتتنوع فيهـا األشـجار المداريـة ومنهـا شـجر المـانجروف فـي السـهل السـاحلي الرملـي

وهـي أشــجار ذات أخشــاب  ،تصــب فـي المحــيط األطلســي خاصـة حــول مصــبات األنهـار التــي

، وتتميـز باخضـرارها الـدائم وكثـرة )4( قدم في المتوسـط 40صلبة يصل ارتفاعها إلى أكثر من 

  )5( .لى أرض المستنقعاتإمن األشجار  ىفروعها وجذورها التي تتدل

النيجـر  في جهـات واسـعة مـن الـبالد وخاصـة فـي إقلـيم ،)6(وتوجد أيضا حشائش السافانا

 فصــل أقــدام خــالل 10إلــى  5بالشــمال الشــرقي، حيــث تتميــز بطولهــا الكبيــر الــذي يتــراوح بــين 

                                                           
  .355، ص المرجع السابقجودة حسين جودة،  -1

  .361 ، صالمرجع السابقمحمد خميس الزوكة،  -  2

  .356، ص المرجع السابقجودة حسين جودة،  -  3
  .361 ، صالمرجع السابقمحمد خميس الزوكة،  -  4

  .191م، ص 1994دار المعرفة، الجامعة اإلسكندرية، مصر،  ط،د  ،جغرافية القارة االفريقيةمحمد مرسي الحريري،  - 5
تمثل خليطا من تشكيالت حشائش كثيفة وطويلة تتالءم دورة حياتها بشـكل ملحـوظ مـع المنـاخ المـداري لفصـليه : السافانا -6

يــد فــي الفصــل المتمــايزين، حيــث تختفــي هــذه الحشــائش بســاقها وأوراقهــا خــالل الفصــل الجــاف لتعــود بعــد ذلــك للنمــو مــن جد

 ency.com-http://www.arab  ةالموسوعة العربيمحمد إسماعيل الشيخ، : الرطب، أنظر
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، واالنتقال من الغابات المدارية والسافانا يكـون غالبـا تـدريجيا ويصـعب إيجـاد )1( سقوط المطر

  )2( .حد فاصل بينهما

 

  

 

  الخصائص البشرية لغينيا: المبحث الثاني

  :فة السكانيةعدد السكان والكثا -1

م 1971مليــون نســمة، وبلــغ فــي تقــدير  2.9بلــغ عــدد ســكان غينيــا بعــد االســتقالل نحــو 

مليـون نســمة، وهــو مـا يظهــر بــان  7.5بلـغ حــوالي  1995مليــون نسـمة، وفــي عــام  4.1نحـو 

  )3(.السكان في نمو سريع

  :م هي2003أما المؤشرات األساسية لسكان غينيا سنة 

  9.030220: عدد السكان بالمليون -

  46.8644: معدل المواليد في األلف -

  23.5: معدل الوفيات في األلف -

  124: معدل وفيات األطفال الرضع في األلف -

                                                           
  .361 ، صالمرجع السابقمحمد خميس الزوكة،  -  1

2
 - Amani, louis, kanadio, Révision de la Production National d’Arachide au sige générale Edit université de 

liége, Belgique, 2007, p 4.  

  .357، ص المرجع السابقجودة حسين جودة،  -  3
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  22.3: معدل الزيادة الطبيعية -

  22  %معدل النمو السكاني -

  )1( 2نسمة في كلم 46: كثافة السكان -

  :التركيبة البشرية -2

  :اآلتيالنحو بالتنوع، حيث يمكن إبرازها على  التركيبة البشرية لغينيا تتميز

  

  : قبائل الماندينغ -أ

ينتشـــــرون فـــــي الســـــنغال، والنيجـــــر األعلـــــى، وجمهوريـــــة غينيـــــا واألقســـــام الشـــــمالية مـــــن 

التـــي ســـيطرت علـــى معظـــم  ســـيراليون، وليبيـــا، وســـاحل العـــاج، وهـــم مـــن أسســـوا مملكـــة مـــالي

  )2(.طالسودان الغربي خالل عدة قرون من العصر الوسي

ديـوال، خاسـونكي، : يطلق مصطلح الماندينغو على عدة قبائل تحمل أسـماء مختلفـة مثـل

  .)3(بامبارا، وسنينكي ومالنكي أو ماندينكا

وتتميـــز صـــفاتهم الجنســـية بطـــول القامـــة والتـــي أخـــذوها مـــن الحـــاميين، مـــع بشـــرة فاتحـــة 

الصـــناعات اليدويـــة، كمـــا يـــدين معظمهـــم باإلســـالم، ويتميـــزون بمهـــاراتهم الفائقـــة فـــي و اللـــون، 

   )1(.اشتغلوا بالزراعة على األسس الصحيحة

                                                           
  .116، ص 2006، كلية اآلداب، جامعة أسيوط، القاهرة، 1، طجغرافية أفريقيا وحوض النيلالرب،  دحسام جا - 1
م، 1975، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائـر، 2، طحضارة اإلسالم وحضارة أوروبا في غرب إفريقيانعيم قداح،  - 2

  .21ص 
، دار 1، رسائل أبي بكـر بـن عربـي، طدور المرابطين في نشر اإلسالم في غرب إفريقياعبد اللطيف عصمت دندش،  - 3

  .45، ص 1988الغرب اإلسالمي، بيروت، 



 ا الطبيعية والبشريةخصائص غيني:                                     الفصل التمهيدي

 

15 

  .)3(شنقيط )2(وحسب لويكي كان الماندينغ في البداية يقطنون في جنوب بالد

 3يعتبر الماندينغ أهم عناصر السكان في غينيا وأكثرهم عـددا، حيـث يبلـغ عـددهم نحـو 

غ متوســط عــدد كــل منهــا نحــو ألــف مليــون نســمة وكلهــم مــن المســلمين، يتركــزون فــي قــرى يبلــ

نســــمة، ويتفــــق توزيــــع هــــذه القــــرى مــــع توزيــــع مصــــادر الميــــاه والنطاقــــات ذات التربــــة الجيــــدة 

  .)4(الصالحة للزراعة

  )5(.وقد اعتمد نظام الماندينغ السياسي على قاعدة الشورى

  :قبائل الفوالني -ب

ة، ومـنهم مـن يـرى بـأنهم لقد اختلف الباحثون في أصلهم، فمنهم من يـربطهم لغويـا بالنوبـ

  )6(.عنصر من البربر، واستقروا في منطقة أدرار وأعالي السنغال

ن الفـوالنيين هـم نتيجـة احتكـاك الزنـوج، والحـاميين بشـعوب أوهناك نظريات أخرى تقول بـ

  )7(.ى الفوالعبيضاء منذ زمن طويل، وهم من العرب والبربر والطوارق ولغتهم تد

                                                                                                                                                                                     
  .195، ص المرجع السابقفليجة، الدين أحمد نجم  -  1

2
 - Lwiki, Tadeusz , Etudes Maghrébines Et Sondanaisez, Varsovie, Editions 4 Scientifiques De Pologne, 

1996, p 32. 

م وعاشـت 776/هــ160هي مدينة تقع في موريطانيا وكانت هذه المدينـة مركـز إشـعاع علمـي وثقـافي بنيـت سـنة : شنقيط -3

ــــــالد شــــــنقيطمــــــاء العينيــــــين، : ، أنظــــــرةقرونــــــا ثــــــم انــــــدثرت، لتــــــنهض علــــــى أنقاضــــــها مدينــــــة شــــــنقيط الحاليــــــ ــــــاريخ ب . ت

Akomam.yoo7.com  
  .361، ص المرجع السابقمحمد خميس الزوكة،  -4
، رسـالة ماجسـتير فـي )م1914-1750(التحوالت السياسية االقتصادية في السودان الغربـي بـين عبد الكامل عطية،  -5

  .27ص  ،م2010-2009، 2التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة الجزائر 
  .27م، ص 1998دار المريخ للنشر، الرياض،  د ط، ،جهاد الممالك اإلسالمية في غرب إفريقياإلهام محمد ذهني،  -6
  .25، ص المرجع السابقعبد الكامل عطية،  -7
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عين مـــــن حيـــــث النشـــــاط الحيـــــوي، فمـــــنهم الرعـــــاة المتنقلـــــون وينقســـــم الفـــــوالنيين إلـــــى نـــــو 

بماشيتهم، ومنهم المستقرون على شكل مزارعين وسط شعوب غريبة عنهم، وهم الذين يمثلـون 

  )1(.الطبقة الحاكمة ذات النفوذ

أن يؤسســوا ثــالث دويــالت دينيــة وهــي  م1786و م1776ن بــين أعــوام نيياســتطاع الفــوال

وتتســم هـذه الــدويالت بشـدة التمســك الصـارم بتعــاليم الــدين  ،وخاسـبوفوتـا تــورو، وفوتـا جــالون، 

  )2(.اإلسالمي

ويتجمع معظم أفرادها اليوم في هضبة فوتا جالون ويتركزون في قرى صـغيرة المسـاحة، 

  )3(.على سفوح التالل المرتفعة

  : و السراكولأقبائل السوننك  -ج

صــحراء، ثــم تركــزوا بعــد ذلــك علــى انتشــر الســوننك فــي الســواحل الغربيــة للقــارة، وفــي ال

  .حافتها الجنوبية فيما عرف باسم الساحل

وقــد امتزجــوا بــالبربر والفـــوالنيين، ولعــل اخــتالط الســوننك بغيـــرهم مــن العناصــر والســـيما 

امبراطوريــة فــي  أقــاموا أقــوىالبربــر هــو الــذي غيــر بعــض الشــيء فــي لــون البشــرة لــديهم، وقــد 

   )4(.غاناالسودان الغربي وهي امبراطورية 

  :الصوصو -د

                                                           
1
 - Yves, saint Martin , l’Empire toucoleur et la France, 1846-1893, Dakar, Ruvue d’Astoire, 1967, p 29. 

، 1987 القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د ط، مختار السويفي،تر ، أطلس التاريخ اإلفريقيكولين مكفيدي،  -2

  .151ص 
  .361، ص سابقالمرجع المحمد خميس الزوكة،  -  3
  .46، ص المرجع السابقعبد اللطيف عصمت دندش،  -4
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، وهــذه القبائــل هــي إحــدى )1(قبائــل يعيشــون فــي الســهول وحــول هضــبة الفوتــا جــالون مهــ

  )2(.فروع قبائل الفالني

كمــا نجــد فــي اقلــيم المرتفعــات الجنوبيــة الغربيــة المطيــرة أعــداد كبيــرة مــن القبائــل أهمهــا 

مليـون نسـمة تقريبـا  1.5بيلـي بنحـو الكيسي، اللوما، البيلي ويقـدر عـدد أفـراد القبائـل األخيـرة ال

  )3(.وكلهم من المسلمين

  :الديوال -ه

ويعيشون في منطقة كازامانس، وغامبيا العليـا وهـم أقربـاء وقـد دفعـتهم كفـاءاتهم التجاريـة 

  )4(.ليجوبوا منطقة السودان وليصبحوا دعاة شهيرين لإلسالم

  : الديانة -3

، )5(يقيـا عـن طريـق فوتـا جـالون اإلسـالميةكانت غينيا مركزا لنشر اإلسالم فـي غـرب إفر 

حيـث عرفـت اإلسـالم منـذ وصـوله إلـى امبراطوريـة غانـا القديمـة ثـم خضـعت لنفـوذ المـرابطين، 

  )6(.وبعدها أصبحت ضمن أراضي مملكة مالي اإلسالمية

                                                           
، 20 رنقـوال 19رن قالرب افريقيا الفرنسي السنغال نموذجا االستعمار وحركة التحرر في غمريم مكي وسهام شيشـة،  -1

-2014خمــيس مليانــة،  ،مـذكرة تخــرج لنيــل شـهادة ماســتر فــي التــاريخ تخصـص دراســات افريقيــة، جامعــة الجياللـي بونعامــة

  .13، ص م2015
   .48 ، صالمرجع السابقعبد اللطيف عصمت دندش،  -  2

  .361 ، صسابقالمرجع المحمد خميس الزوكة،  -  3

  .83، ص 8ج م،1981دمشق، مكتبة الفتح ، د ط، ،السنغال ،مواطن الشعوب االسالمية في افريقيامحمود شاكر،  -  4
  .157، ص م1995 د ب، ، دار الوفاء،1، طالمجتمع اإلسالمي المعاصر بإفريقياجمال عبد الهادي وعلي لبن،  -  5
م، ص 2002الرياض، د م ن، ، 4، طسالمي الحديث والمعاصرتاريخ العالم اإلإسماعيل أحمد ياغي ومحمود شاكر،  - 6

229.  



 ا الطبيعية والبشريةخصائص غيني:                                     الفصل التمهيدي

 

18 

ومما ساعد على انتشار اإلسالم في المنطقة هو الحياة القبلية، فـإذا اعتنـق زعـيم القبيلـة 

  .، كان من الضروري اعتناقه من طرف أفراد القبيلةاإلسالم

كمــا أشــار المستشــرقون إلــى أن الــدين اإلســالمي فــي افريقيــا ديــن الترفــع والســيادة، حيــث 

ساهم بطريقة كبيرة في التحرر من التفرقـة، والبعـد عـن التسـلط، وقـد أدت التجـارة والـدعاة دورا 

   )1(.بارزا في انتشار اإلسالم في منطقة غينيا

تجمــع التقــديرات المختلفــة علــى تفــوق عــدد المســلمين نســبة إلــى إجمــالي الســكان، إال أن 

هذه النسب تتفاوت بين مصدر وآخر، فمنها ما ترى بأن نسبة المسلمين في غينيـا تتـراوح بـين 

من جملـة السـكان والنسـبة الباقيـة يمثلهـا  1.5%من جملة السكان، أما النصارى  70%و 65

  .الوثنيون

فـي حـين أن نسـبة الـوثنيين  75%نسبة المسلمين في غينيـا ض التقديرات الحديثة أن وترى بع

  .من إجمالي السكان 1%، أما النصارى يشكلون  24%ومن يعتنقون ديانات قبلية

وبصفة عامة يمكن القول بأن ثالثة أرباع السكان في غينيا يدينون باإلسـالم ويقـوم االخـتالف 

ال االســــتعمار لــــو انية والمعتقــــدات القبليــــة والوثنيــــة األخــــرى و بعــــد ذلــــك فــــي نســــبة اتبــــاع النصــــر 

وقـف المـد الرتفعت نسبة المسـلمين عـن ذلـك التقـدير، فقـد حـاول االسـتعمار الفرنسـي الفرنسي 

    )2(.اإلسالمي المتزايد

                                                           
، 15ج م،1997 د ب، ، المكتـب اإلسـالمي،2، طالتـاريخ المعاصـر غربـي إفريقيـا التـاريخ اإلسـالمي،محمود شـاكر،  - 1

  .93ص 
د اإلســـالمية، جامعـــة اإلمــام محمــد بـــن ســعو  د ط، ،الموســـوعة الجغرافيــة للعـــالم اإلســالميزهـــرة، غينيــا، محمــد محمــد  -2

  .246ص  ،12 المجم، 1999السعودية، 



 

 

  

     

  

 األول الفصل

  الحكم ونظام غينيا في الفرنسي للتواجد األولى البدايات

  

مقاومة ساموري (الفرنسي في غينيا واصطدامه بالحركات الجهادية التوغل : المبحث األول

 )توري

 وانعكاساته تجاه غرب افريقيا) م1885_ م 1884(مؤتمر برلين : المبحث الثاني

 الفرنسية في غينيا  االستعماريةالسياسة : المبحث الثالث
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بســبب زيــادة تعــيش حالــة مخــاض قصــوى  م19كانــت إفريقيــا بعــد النصــف الثــاني للقــرن 

تكالب الدول االستعمارية األوروبية عليها، وازدياد عملية التوغل نحو الداخل وسـيطرتهم علـى 

معظــم الممــرات المائيــة والمنافــذ البحريــة التــي تعتبــر متــنفس الشــعوب اإلفريقيــة، وكانــت فرنســا 

ة فــي خلــيج مــن أهــم القــوى األوروبيــة المســيطرة علــى الســواحل اإلفريقيــة وجميــع المنافــذ الواقعــ

قمـة التكالـب االسـتعماري نحـو إفريقيـا، حيـث ) م1885-م1884(غينيا، ويعتبر مـؤتمر بـرلين 

تم مـن خاللـه ترتيـب أسـاليب السـيطرة واالحـتالل مـن خـالل محاولـة الـدول االسـتعمارية تجنـب 

المواجهــة العســكرية فيمــا بيــنهم مــن أجــل تقســيم الكعكــة اإلفريقيــة، وكــان بمثابــة تمهيــد لتقطيــع 

ـــين القـــوى  ـــا مـــن نصـــيب فرنســـا بعـــد تصـــفيات تمـــت ب ـــة، وكانـــت غيني ـــارة األوروبي أوصـــال الق

  .األوروبية

وبعــد أن اســتتبت األوضــاع لفرنســا فــي غينيــا شــرعت فــي تطبيــق سياســتها االســتعمارية 

لتنظيم هذه المستعمرة من جميع النواحي إداريا، اقتصاديا، اجتماعيا، فلجأت إلـى نظـام الحكـم 

تجعـــل منهـــا مســـتعمرة مرتبطـــة كليـــا بهـــا، وتبنـــت سياســـة تهـــدف إلـــى إخضـــاع  المباشـــر حتـــى

 .   الشعب واستغالله ومحو مقوماته الشخصية وروحه الثورية
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مقاومة سـاموري (التوغل الفرنسي في غينيا واصطدامه بالحركات الجهادية : المبحث األول

  )وريت

والســودان الغربــي، علــى جهــاز اعتمــدت فرنســا فــي بــادئ أمرهــا فــي غــزو غــرب إفريقيــا 

، والــذي تصــادف مــع قيــام جهــاد )1(م1880البحريــة الــذي كــان متواجــدا فــي المنطقــة منــذ عــام 

ب بفعاليـة مـع و ، فقـد كانـت لـدى سـاموري القـدرة علـى الرؤيـة بوضـوح، والتجـا)2(وريتـساموري 

ه، ومواجهــة الظــروف المتغيــرة، وكانــت رســالته الكبــرى فــي الحيــاة هــي الــدفاع عــن إمبراطوريتــ

  .)3(التوسع االستعماري والتغلغل المسيحي في السودان الغربي

وفي منتصف الستينات من القـرن التاسـع عشـر، وجـدت النـواة التـي سـتقوم عليهـا الدولـة 

عاصـــمتا لهـــا والتـــي كانـــت تقـــرب مـــن  Bissanduguالمقترحـــة، والتـــي ســـتتخذ مـــن بيســـاندوجو

جـة عاليـة مـن الكفـاءة والقـوة، حيـث باعـت قواتـه وري علـى در تـمسقط رأسه، وقد كان ساموري 

العبيــد الــذين أســرتهم أثنــاء زحفهــا، وفــي نفــس الوقــت قامــت بشــراء الخيــول واألســلحة الحديثــة، 

ن تعد نفسها إلى فتوحات كثيرة، وبعد أن تم لهـا ذلـك قامـت بتنظـيم أوكان على دولة ساموري 

  )4(.لذهب واإلنتاج الزراعيالقرى المفتوحة، حيث قام حكامها بجمع الجزية من ا

                                                           
المجلد الوطني للثقافة و اإلعالم، الكويت،  د ط، ،المسلمون واالستعمار األوروبي إلفريقياعبد اهللا عبد الرزاق إبراهيم،  -1

  .129، ص م1989
ها ماسـورونا كامـارا، وكـان فـي م في مانيـا مـبال ندوغـة مـن أب اسـمه الفيـا ثـوري وأم اسـم1830ولد عام : وريتساموري  -2

بادئ أمره بائعا جواال كأبيه ببيع الكوال والعبيد الذي يجلبهم من بـالد ترمـا والـذهب الـذي يـأتي بـه مـن بـوري ليشـتري األسـلحة 

، القســم الثــاني، تــر يوســف تــاريخ إفريقيــا الســوداءزاربــو، جوزيــف كي: أنظــر. (وريــة المانــدينغوطوالثيــران، وهــو مؤســس إمبرا

  ).651ص  د س، منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، دمشق، د ط، الشام، شلب
  .110، ص سابقالمرجع العطية عبد الكامل،  - 3

  .301، ص 1982 د ب، ، دار المعارف،1، تر يوسف نصر، طتاريخ غرب إفريقيافيج جي دي،  -  4
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م عــين بــورني ديبــور قائــدا عســكريا ألعــالي النهــر، فأعــد حملــة لفــك 1882وفــي جــانفي 

مــن  ســاموري منــعالحصــار علــى كينيــرا ولــم يكــن هــدف الفرنســيين إنســانيا بــالطبع، وٕانمــا أرادوا 

  .اإلغارة على البالد المجاورة، ولتأكيد السيطرة الفرنسية في المنطقة

إلى أن أحد الطرق الهامة المؤدية إلى النيجـر وهـو وادي بـاخوى كـان مسـدودا  باإلضافة

، فــي وجــه الفرنســيين بســبب وجــود قــواة ســاموري، ولــذلك خشــي ديبــورد مــن تزايــد نفــوذ ســاموري

حــدث االحتكــاك  م1883، وفــي ســنة )1(وهكــذا كانــت حملــة ديبــورد أول اتصــال بــين الطــرفين

دت إلــى قطــع خــط التلغــراف بــين أأحــد قــواد ســاموري بحملــة الثــاني مــع الفرنســيين بعــد أن قــام 

قالع كيتا وباماكو، وفي نفـس الوقـت أخـذ سـاموري عـددا مـن األسـرى مـن قـرى المنـاطق التـي 

أعلـــن الفرنســـيون الحملـــة عليهـــا، وحـــدث اشـــتباك بـــالقرب مـــن بامـــاكو، ونجـــح الفرنســـيون فـــي 

  )2(.تفوقهم على رجال ساموري األحداث أن يظهرواسلسلة من 

فـي الجنـوب   Saghadyigiوفـي الوقـت الـذي كـان فيـه سـاموري يحاصـر مدينـة سـاجيدي

ن الفرنســـيين وصـــلوا إلـــى أإال  ،بامـــاكو )3(كـــان أخـــوه قائـــد جـــيش الشـــمال يســـعى إلـــى احـــتالل

المنطقــة قبلــه ولــم يــتمكن كيمــي بريمــا األخ األصــغر لســاموري مــن االتصــال بــه، وبــدأ الهجــوم 

لــم يســتطيعوا تحقيــق النصــر ، ولكــن رغــم التفــوق العــددي للمســلمين اإلســالمي علــى الفرنســيين

   )4(.المطلوب

                                                           
  .148، ص المرجع السابقإلهام محمد ذهني،  - 1
، مـذكرة تخـرج لنيـل م ومقاومـة سـاموري ثـوري نموذجـا19التوسـع الفرنسـي فـي السـنغال خـالل القـرن سمية جيمـان،  - 2

  .87م، ص 2015-2014شهادة الماستر في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة الجياللي بونعامة، 
  .130، ص المرجع السابقعبد اهللا عبد الرزاق إبراهيم،  - 3

4
  .87، ص جع السابقالمرسمية جيمان،  -  
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وعلى الرغم من هـذه المصـادمات إال أنهـا كانـت مجـرد مناوشـات بـين الطـرفين ولـم يكـن 

، وخالل تلـك االشـتباكات حقـق الفرنسـيون )1(ساموري قد دخل في صراع حقيقي مع الفرنسيين

ـــم  ـــى ســـاموري يســـتطيعبعـــض االنتصـــارات لكـــنهم ل ـــوا تحقيـــق النصـــر النهـــائي عل ـــذي ت وري ال

، غيــر أنــه )2(ارتفعــت مكانتــه فــي نظــر الســكان المحليــين بــالرغم مــن خططــه ومناوراتــه الحربيــة

ـــه مـــن ثمـــار تحقيـــق نصـــر رجـــال أكـــان عـــاجزا  مـــام األســـلحة األوروبيـــة المتطـــورة التـــي حرمت

  .)3(شجعان والصمود في وجهها

 1882ين ساموري والفرنسـيين خـالل الفتـرة الممتـدة بـين بتواصلت المواجهات العسكرية 

، إلى جانب المهـارة الحربيـة التـي يمتلكهـا سـاموري، نجـده يتمتـع بالبراعـة )4(م1898إلى غاية 

   )5(.الدبلوماسية

قـــــام ســـــاموري بإرســـــال رســـــله إلـــــى الفرنســـــيين لكـــــي يشـــــرح لهـــــم الرغبـــــة فـــــي فـــــتح بـــــاب 

، بحيـث قـام سـاموري )6(يد منـاطق نفـوذ كـال الطـرفينالمفاوضات ألجل عقد اتفاقية سالم وتحد

  .)7(بتوقيع أول معاهدة مع الفرنسيين في مدينة كنيا باكورا

                                                           
1
  .149، ص المرجع السابقإلھام محمد ذھني،  -  

2
  .87، ص المرجع السابقسمية جيمان،  - 

  .88، ص نفسه -  3
  .112، ص المرجع السابقعطية عبد الكامل،  -  4
  .113نفسه، ص  -  5
  .132، ص المرجع السابقعبد اهللا عبد الرزاق إبراهيم،  - 6
  :والتي نصت على ما يلي 1887أفريل  16في : معاهدة كنيا باكورا - 7

  . Tinkissoحتى تنكيسو  Nyaminaاعتراف ساموري بسيادة فرنسا ونفوذها على الضفة اليسرى لنهر النيجر من نيامينا -

واالعتــراف باســتالء الفرنســيين   boureموافقــة ســاموري علــى التخلــي عــن المطالبــة بحقوقــه مــن منــاجم الــذهب فــي بــوري -

  .عليها

المرجــع عطيــة عبــد الكامــل، : أنظــر(ة األراضــي الواقعــة علــى الضــفة اليســرى للنيجــر ســتكون تحــت ســيطرة ســاموري بقيــ -

  ).112، ص السابق
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وأعلــن ســاموري صــراحة رفضــه لإلقتــراح الفرنســي وألي شــكل مــن أشــكال الحمايــة علــى 

دولته، وهـو موضـوع أحـدث قلقـا لـدى الفرنسـيين الـذين سـعوا إلعـادة التفـاوض بعـد عـامين مـن 

االتفــاق، وقــد اقتــرح فــري علــى ســاموري الســماح البنــه بالســفر إلــى بــاريس كعالمــة لحســن  هــذا

  )1(.النية

لكن عالقات الود لم تدم طويال، بحيث اعتبر الطرفان هذه المعاهدة بمثابـة هدنـة مؤقتـة 

  )2(.ريثما تسمح الظروف لكل منهما لكي ينقض على اآلخر

ملمــا بكــل جوانــب العقيــدة اإلســالمية  وكــان أعظــم نجــاح حققــه ســاموري هــو أنــه أصــبح

علــى لقــب اإلمــام، وبنــى المســاجد وفــرض الشــريعة اإلســالمية علــى  1874وحصــل فــي عــام 

، باإلضـافة إلـى أنـه اسـتطاع (Boure)رعاياه، وسيطر بنفسه على مصادر الذهب في البـوري 

  )3(.مد فتوحاته إلى النيجر

ـــى مدينـــة بمـــاكو ســـنة  موا بشـــن حـــروبهم ضـــد مملكـــة م، وقـــا1883وصـــل الفرنســـيون إل

  )4(.ساموري، وقد دلت هذه االشتباكات على أن الصراع سيكون طويل األمد

فــي فــتح الســودان الغربــي كلــه، حيــث بــدأت حمالتهــا الحربيــة  1890شــرعت فرنســا عــام 

بمحاذاة نهر النيجر ولتسهيل هذا التوسع قامت ببناء خط حديـدي يصـل سـاحل السـنغال علـى 

   )5(.، باإلضافة إلى ذلك استولت على جني وتمبكتو ثم على سائر البالدالمحيط األطلنطي

  
                                                           

  .132، ص المرجع السابقعبد اهللا عبد الرزاق إبراهيم،  -  1
  .132، ص نفسه -  2

  .301، ص سابقالمرجع الفيج جي دي،  -3
ص  ،سمصـر، د  دار الطباعة الحديثـة، ب ط، أمين الشريف، رت ريخ إفريقيا،موجز تا،  فيسليفا.ج  ، فيليساف.ي  -4

61.  
  .62، ص نفسه - 5
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، ولـم تكـن موجهـة لدولـة )1(لقد كانت أهداف الفرنسيين تقتصر على إمبراطورية التكولور

التقـى سـاموري بالضـابط الفرنسـي الكاميسـا  1882اإلمام ساموري في بادئ أمرهـا، وفـي سـنة 

ALKAMISSA  ولكـــــن ســـــاموري رفـــــض الخضـــــوع )2(منطقـــــة كينيـــــراليخبـــــره باالبتعـــــاد عـــــن ،

  . )3(م1882لمطالبهم وقام بحصارها في نوفمبر 

، التــي كانــت )4(وســرعان مــا أجــرت فرنســا تعــديال مــع ســاموري فــي معاهــدة بيســا نــدوجو

أدق وأشــــمل فــــي نصوصــــها مــــن معاهــــدة كينيبــــا كــــورا ألنهــــا حــــددت بوضــــوح منــــاطق النفــــوذ 

ـــع ســـاموري هـــذه  ـــام بمهاجمـــة الفرنســـي، وبتوقي ـــه مـــن الفرنســـيين، وق المعاهـــدة أمـــن ظهـــر قوات

المنــاطق الشــمالية والشــرقية إلقلــيم كنيــدوجو، كمــا حاصــر عاصــمة تيبــا سيسكاســو، وأثنــاء هــذا 

                                                           
نهر السـنغال  ضاختلف المؤرخون في تحديد موقع هذه المنطقة التي تعرف باسم التكولور بين حو : إمبراطورية التكولور -1

متــد شـرقا الــى مـالي وغربـا الــى نهـر الســنغال وجنوبـا الــى ونهـر النيجـر ومنطقــة والتـة، اال أن الــبعص يـرى أنهـا اقلــيم واسـع م

فـتح أبـي عبـد اهللا محمـد بـن أبـي بكـر الصـديق البرتلـي الـوالتي،  :أنظـر(. أعـالي نهـر السـنغال أو النيجـر وشـماال الـى أدرار

، بيـروت، دار الغـرب االسـالمي د ط، ، تـح محمـد ابـراهيم الكتـاني، محمـد حجـي،الشكور في معرفة أعيـان علمـاء التكـرور

  .)26م، ص1981
علـى الضـفة اليمنـى للنيجـر يوجـد بهـا أحـد أهـم أسـواق العبيـد والملـح والكـوال، كمـا كانـت مركـزا هامـا لتجـارة قريـة : كينيـرا - 2

  .)147، ص سابقالمرجع الإلهام محمد علي ذهني، : أنظر(الذهب القادم من بوري في أعالي النيجر 
  .130سابق، ص المرجع ال عبد اهللا عبد الرزاق إبراهيم، - 3

وري والتـي نصـت علـى مـا تـعـن الجانـب الفرنسـي وسـاموري " بيـروز"م بـين 1887مـارس  25فـي : معاهدة بيسا ندوجو - 4

  :يلي

موافقة ساموري على أن يعتبـر نهـر النيجـر بمثابـة خـط الحـدود بينـه وبـين الفرنسـيين كمـا وافـق علـى التجـارة مـع المراكـز  -1

  .التجارية الفرنسية

  ".نيامينا"حتى " تنكيسو"اعتراف ساموري بحقوق فرنسا على الضفة اليسرى لنهر  -2

  .السيطرة الفرنسية في هذه المناطق أنشأ الفرنسيون مراكز في سيجري على الضفة اليسرى للنيجر لتأكيد -3

، ومــن تنكيســو حتــى  tiguibiri"تجيبــري"حتــى   dguella"دجــاال"أصــبحت حــدود الســودان الفرنســي تمتــد مــن النيجــر مــن  -4

  .منابعه وأصبحت المنطقة الممتدة من باماكو حتى سيجيري خاضعة لنفوذ فرنسا

، وانتزعــت منــه ممتلكاتــه فــي شــمال "ســيجيري"أجبــر ســاموري بمقتضــى المعاهــدة أال يتعــدى غــرب أعــالي النيجــر عنــد  -5

  .) 112، ص المرجع السابقعطية عبد الكامل، : أنظر( . النيجر
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م الـــذي أرســـلته الحكومـــة 1887ســـبتمبر  26الحصــار التقـــى ســـاموري مـــع الكـــابتن بنجــر فـــي 

ر، باإلضـــافة إلـــى ذلـــك عقـــد اتفاقيـــات الفرنســـية للتعـــرف علـــى الـــبالد الواقعـــة عنـــد ثنيـــة النيجـــ

  .سياسية في المنطقة الواقعة في السودان الفرنسي وحتى خليج غينيا

مــن طــرف ســاموري لبنجــر، إال أنــه رفــض توســطه للصــلح مــع ورغــم االســتقبال الحســن 

تيبا، ورفض الحصار على سيكاسو، ولكنه اضطر في األخيـر إلـى فكـه ألن الفرنسـيين عملـوا 

  )1(.رته وذلك ألن تيبا كان حليفا لهمعلى تهديد تجا

وبعــد توقيــع ســاموري معاهــدة بيســاندوجو مــع الفرنســيين أصــبح لفرنســا ســيطرة تامــة علــى 

قــام  1888، وفــي ســنة )2(األراضــي الداخليــة لســيراليون، ممــا حــال دون امتــداد انجلتــرا للــداخل

يــدي بــين أراضـــيه ، وقـــد أقنــع فســتنج ســاموري بمـــد خــط حد)3(ســاموري بتوقيــع معاهــدة فســتنج

، ووقـع معاهـدة )4(مان استمرار تجارته مـع فريتـاونضوسيراليون، فوافق ساموري ولكنه اشترط 

ولـــذلك صـــممت إدارة االحــــتالل الفرنســـي الــــتخلص " جاريــــت"اخـــرى مـــع البريطــــانيين معاهـــدة 

  )5(.منه

أمـام األسـلحة وبالرغم من خطط اإلمام ساموري ومناوراته الحربيـة الفائقـة، إال أنـه كـان عـاجزا 

  )6(.األوروبية المتطورة التي حرمته من تحقيق النصر

 

  
                                                           

  .152، ص المرجع السابقم محمد ذهني، إلها - 1

  .152، ص نفسه -  2
  .113، ص المرجع السابقعطية عبد الكامل،  -  3
  .152، ص المرجع السابقإلهام محمد علي الذهني،  -  4
  .152، ص نفسه -  5
  .131، ص المرجع السابقعبد اهللا عبد الرزاق إبراهيم،  -  6
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  :م1891-1890حملة العقيد ارشينارد  -1

الواقعـة تحـت م بدأ الفرنسيون يفكرون في السيطرة على األراضـي 1882في أواخر سنة 

 التقدير معتقدين انـه أوشـك علـى السـقوط، كـذلك كونـه اوري، هذا ألنهم أساؤو تقبضة ساموري 

  )1(.كان يمثل في نظر شعبه كل اآلمال والطموحات

فـــي قيـــادة قـــوات  )3(محـــل جـــاليني )2(دل القائـــد ارشـــينار حـــقامـــت فرنســـا بتغييـــر القيـــادة، ف

تقوم على أسـاس أن إخضـاع سـاموري سـيعطيه الحريـة  دالسودان الغربي، كانت خطة أرشينار 

ورغــم توقيــع ســاموري لمعاهــدة  كولــور التــي كانــت هدفــه الرئيســي،تللهجــوم علــى إمبراطوريــة ال

  )4(.بيساندوجو إال أنه واصل تسليح جيشه بأحدث األسلحة، ويدربه على أحدث المعدات

كمــا أنــه لــم يحتــرم نصــوص المعاهــدة واســتمر جنــوده فــي اإلغــارة علــى األراضــي التابعــة 

ن يحــــذره، ويــــذكره بنصــــوص المعاهــــدة المعقــــودة بينــــه وبــــي دلفرنســــا، وقــــد أرســــل إليــــه أرشــــينار 

طالبــــا توقيــــع معاهــــدة جديــــدة فوافــــق  دالفرنســــيين، ولتجنــــب الصــــدام معــــه أرســــل إليــــه ارشــــينار 

م، وبمقتضــاها ســلم ســاموري األراضــي 1889ســنة   niakoســاموري وتــم توقيــع معاهــدة نيــاكو

                                                           
  .135، ص السابقالمرجع عبد اهللا عبد الرزاق إبراهيم،  -  1

م تخـرج مـن المدرسـة المتعـددة التقنيـات برتبـة 1850فيفـري  11هـو قائـد فرنسـي مـن مواليـد :  ARCHINARDأرشـينارد - 2

، وأرســل إلـى الهنــد 1870م، شــارك فـي الحــرب البروسـية الفرنســية عـام 1870مـالزم فــي الكتيبـة المدفعيــة البحريـة فــي مـاي 

، عـين علـى رأس القيـادة العليـا للسـودان، ثـم 1880م انتقـل بعـدها إلـى السـنغال فـي م وبقي هنـاك مـدة عـامين، ثـ1876سنة 

م، عـاد 1893، عين على رأس القيادة العليا للسودان، ثم انتقل إلى الهند الصـينية سـنة 1880انتقل بعدها إلى السنغال في 

، المرجـع السـابقسـمية جيمـان، : نظـرأ(م 1932مـاي  8إلى باريس حيث أمضى بقية حياته العسكرية إلى غاية وفاتـه فـي 

  ).88ص 
تخـرج مـن مدرسـة سـانت سـيير العسـكرية برتبـة مـالزم  1849أفريـل  24قائـد فرنسـي مـن مواليـد :  GALLIENIغـاليني - 3

إلـى الهنـد الصـينية، ثـم  1895م و1893حيـث قـاد بعثتـين إلـى النيجـر سـنتي  1876، أرسل إلى السـنغال سـنة 1870سنة 

م، عين حاكما على باريس فـي الحـرب العالميـة األولـى، تـوفي سـنة 1905و 1896دغشقر بين السنوات عين حاكما على م

  ).88، ص المرجع السابقسمية جيمان ،: أنظر(م 1916
  .135، ص سابقالمرجع العبد اهللا عبد الرزاق إبراهيم،  - 4
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الواقعــة بــين تنكيســو وأعــالي النيجــر إلــى الفرنســيين كمــا تعهــد بمنــع جنــوده مــن اإلغــارة عليهــا، 

المعاهــدة أنشــأ الفرنســيون مركــزا فــي كوروســا علــى الضــفة اليســرى ألعــالي وتأكيــدا لنصــوص 

  .النيجر لمراقبة المنطقة ومنع جنود ساموري من اإلغارة عليها

ولكـن رغـم توقيـع ســاموري لهـذه المعاهـدة إال أنــه سـرعان مـا أعلــن رفضـها ووقـع معاهــدة 

  .)1(لأخرى مع البريطانيين وهي معاهدة جاريت والتي سبق ذكرها من قب

وازداد تطور األحداث وتمسـك سـاموري بمهاجمـة القـرى والمـدن التابعـة لنفـوذ فرنسـا، بـدأ 

 10يســتعد لمهاجمتــه وعقــد العــزم لالســتيالء علــى كــل مــن كنكــان وبيســاندوجو، وفــي  دأرشــينار 

لنيجر بعد أن خرجـت مـن كـايس، لبدأت الحملة في السير على الضفة اليسرى  1891مارس 

ثـم عبـرت النهـر إلـى الضـفة اليمنـى،   koulikoreت الحملة إلى كوليكورمارس وصل 22وفي 

، أعلنـت بعـدها  karkoroحيـث تـرابط قـوات سـاموري، ثـم عسـكرت فـي أول أبريـل فـي كركـورو

التابعـــة لســـاموري خضـــوعها للفرنســـيين، وقـــد اســـتطاعت القـــوات الفرنســـية الـــدخول إلـــى القـــوى 

، وبعـــدها مباشـــرة احتلـــت القـــوات )2(مـــن الســـكان كنكـــان بعـــدما أحرقهـــا ســـاموري لتجـــدها خاليـــة

  )3(.الفرنسية عاصمة ساموري بيساندوجو التي انسحب منها إلى مرتفعات غينيا

لكن سرعان ما استطاع ساموري ثوري الـتحكم بالوضـع مـن جديـد وفـرض سـيطرته علـى 

ن سـيغو جميع األرياف إلـى غايـة بامـاكو نفسـها، كمـا قـام بتحـريض سـكان المنـاطق الواقعـة بـي

وجميــع خططــه للقضــاء علــى  دوسانســاندع ضــد الفرنســيين، وهــذا مــا أكــد فشــل حملــة ارشــينار 

   )4(.ساموري

                                                           
  .156-155، ص ص سابقالمرجع الإلهام محمد علي ذهني،  -  1
  .156، ص نفسه - 2
دار  د ط، ،لى مطلـع القـرن العشـرينإتاريخ إفريقيا الغربية اإلسالمية من مطلع القرن السادس عشر يحي بوعزيز،  - 3

  .141م، ص 2009البصائر، الجزائر، 

  .90، ص المرجع السابقسمية جيمان،  -  4
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  :م1992-م1891 ملة هامبرتح -2

مقاتـل  1300القيادة، والذي قام بهجوم بقوة قوامهـا  دجاء جوستاف هامبرت بعد ارشينار 

سـاموري يتـولى القيـادة بنفسـه  وكـان ،(Mile)من الحاملين، وٕالتقى الطرفـان فـي ميلـو  3000و

وحـارب بكـل شــجاعة، وظهـرت قدراتــه فـي هــذه المعركـة، حيــث كـان التخطــيط الحربـي متطــور 

الفرنســــي، ولكــــن بفضــــل األســــلحة المتطــــورة لــــدى القــــوات الفرنســــية اســــتطاع  )1(أعــــاق التقــــدم

ـــى  14هـــامبرت أن يشـــق طريقـــه ويســـتولي علـــى القـــالع، وفـــي  فيفـــري اســـتولى الفرنســـيون عل

، )2(، وسـط امبراطوريـة سـاموري (Tininkuru)خازن ذخيرة ساموري في أعـالي تـالل تننكـوروم

مــر الســكان المحليــين أولكــنهم وجــدوا أنفســهم وســط الخــراب والــدمار والعزلــة ذلــك ألن ســاموري 

بتـــرك المنـــاطق التـــي يقتـــرب منهـــا الفرنســـيين مـــع أخـــذ كـــل المـــؤن والمـــواد الغذائيـــة بعـــد تـــدمير 

   .)3(فرنسيون بإقامة خط امدادات من كانكان إزاء هذا الموقفالقرى، قام ال

انقضت عدة أسابيع والقائد الفرنسي هـامبرت عـاجز عـن حـل هـذه المشـكلة، وأخيـرا قـرر 

قـد تضـايق هـامبرت مـن هـذه لاالنسحاب في التاسع من أفريل تاركا حصنه في حالة حصـار، 

الــذي عــاد إلــى  دتق القائــد ارشــينار الحالــة، وقــرر عــدم وضــع مســؤولية هــذه األعمــال علــى عــا

  )4(.المنطقة من جديد

لما انسحب ساموري إلى فولتا العليا وجد نفسه محاصـرا مـن طـرف االنجليـز والفرنسـيين 

، وتــم إلقــاء القــبض عليــه فــي منطقــة دان )5(فانتقــل إلــى شــمال ليبيريــا وتتبعــه الغــزات المحتلــون

Dan  فـــــي إحـــــدى مرتفعـــــات جبـــــال  1898تمبر ســـــب 29الغابيـــــة بجبـــــال ليبيريـــــا الحاليـــــة فـــــي

                                                           
  .137، ص المرجع السابقعبد اهللا عبد الرزاق إبراهيم،  -  1

  .137، ص نفسه -  2
  .92، ص المرجع السابقة جيمان، سمي -  3

  .137 ، صالمرجع السابقعبد اهللا عبد الرزاق إبراهيم،  -4

  .141، ص سابقالمرجع اليحي بوعزيز،  -5



 البدايات األولى للتواجد الفرنسي في غينيا ونظام الحكم                    : الفصل األول

 

30 

، وقد حـاول االنتحـار دون أن يمكـنهم مـن االستسـالم لهـم فمنعـوه مـن ذلـك، ثـم نفـوه )او جيلومب(

فــي المحــيط األطلســي، وهــي جزيــرة صــغيرة قــرب ســان لــويس وبهــا تــوفي ) نجــولي(إلــى جزيــرة 

  )1(.م1900عام 

يبســط ســلطانه االســتعمار األوروبــي اختفــت الدولــة اإلســالمية فــي غــرب إفريقيــا وبــدأ و بموتــه 

    )2(.وثقافته على البالد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

ديـوان المطبوعـات  د ط، ،دراسة عن إفريقيا جنوب الصـحراء فـي مـآثر ومؤلفـات العـرب والمسـلمينعبد القادر زبادية،  -1

  .69ص  د س، الجامعية، الجزائر،
  .141، ص سابقالمرجع اليحي بوعزيز،  -2
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ـــــــاني ـــــــرلين : المبحـــــــث الث وانعكاســـــــاته تجـــــــاه غـــــــرب ) م1885_ م 1884(مـــــــؤتمر ب

  :افريقيا

 :انعقادهروف ظأسباب و  -1

عرفت الدولة األوربية تنافسا شديدا كان مسرحه القارة اإلفريقية وهـذا التنـافس كـان لـه أثـره     

ضـرورة عقـد  )1(في التوجهات والمصالح، أيـن رأى بسـمارك توتر العالقات جراء التضاربفي 

مـــؤتمر تـــوافقي يجمـــع هـــذه الـــدول فـــي مـــؤتمر بـــرلين الـــذي كانـــت لـــه أهميـــة كبـــرى فـــي تـــاريخ 

  .)2(القارة اإلفريقية استعمار

ا كــــون فكــــرة لــــدى الساســــة ثحــــد باعتبــــارهوتعــــد مســــألة تقســــيم إفريقيــــا موضــــوعا ســــاخنا  

وكانـــت السياســـة ليوبولـــد  ،ألوربيـــين والمتمثلـــة فـــي الرغبـــة الشـــديدة فـــي تقطيـــع أوصـــال القـــارةا

 االســــتعماريةالــــدول  التخــــاذحــــول مســــألة الكونغــــو الــــدافع المباشــــر  )ملــــك بلجيكــــا( )3(الثــــاني

كمـا كانـت  ،األوروبية خطوات حازمة اتجاه أطماعها في القارة للحصـول علـى أكبـر المكاسـب

فقــد  ،د تلــك المطــامعايــأثــرا بليغــا لتز ) م1877_ م 1874(الكشــفية فــي إفريقيــا لــرحالت ســتانلي

م نحـو 1874تزخـر بـه إفريقيـا مـن ثـروات بعـدما غـادر إنجلتـرا فـي أوت  ألقى الضـوء علـى مـا

بـه  انتهـىحيـث  ،الغـرب اتجـاهثم ساحل إفريقيا الشرقية بعدها توغل نحـو الـداخل فـي  ،زنجبار

                                                           
ـــــرن  :ســـــماركب -1 ـــــي الق ـــــون بســـــمارك مـــــن أهـــــم الساســـــة األلمـــــان ف ـــــة مـــــن الطـــــراز األول،  19يعـــــد أوتوف ـــــه رجـــــل دول ألن

ــــــــه  ــــــــة بعبقرتي ــــــــد الشــــــــعوب والمقاطعــــــــات األلماني ــــــــى كتفــــــــه مســــــــؤولية توحي ــــــــذي حمــــــــل عل ــــــــه الرجــــــــل ال فضــــــــال عــــــــن كون

ـــــــدري،  محمـــــــد: أنظـــــــر( الديبلوماســـــــية والسياســـــــية، ـــــــد الســـــــتار الب ، 12351، العـــــــدد السياســـــــي األلمـــــــاني بســـــــماركعب

  ).  Archive.aawsat.com. م2012
  .133ص م، 1997د ب، منشورات الجامعة المفتوحة،د ط،  ،تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصرفيصل محمد موسى،  -2
ـــــو -3 ـــــاني دبولـــــ لي ـــــي ضـــــاحية ليكـــــين علـــــى أطـــــراف العاصـــــمة برو  1835ولـــــد عـــــام  :الث كســـــل، كـــــان شـــــغوفا بمعرفـــــة ف

ــــا، لمــــا اصــــبح عمــــره  ــــتكلم فــــي السياســــة ويحــــب دراســــة الجغرافي عامــــا أخــــذ يســــعى للحصــــول  50العــــالم وأخبــــاره، وكــــان ي

الملـــــك البلجيكـــــي ليوبولـــــد الثـــــاني ميســـــون البيـــــاتي، : أنظـــــر( علـــــى مســـــتعمرة ألن بلجيكـــــا لـــــم يكـــــن لـــــديها مســـــتعمرات، 

 ).  www.m.ahewar.org. 2013، الحوار المتمدن، واستعمار الكونغو
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ساحل إفريقيا الغربيـة بعـدها عـاد إلـى زنجبـار  باتجاهلذي عبر نهره األمر في غابات الكونغو ا

  .)1(مع من تبقى من أفراد رحلته عن طريق رأس الرجاء الصالح ومنه إلى إنجلترا 

البلجيـــــك فـــــي حـــــوض مـــــن الكونغـــــو والفرنســـــيين فـــــي أعقـــــابهم قـــــد حـــــرك  انـــــدفاعوكـــــان 

ر بـــــــين البرتغـــــــاليين الـــــــدعاوى البرتغاليـــــــة مـــــــن ناحيـــــــة وعمـــــــل علـــــــى تقريـــــــب وجهـــــــات النظـــــــ

والبريطــــــانيين مــــــن ناحيــــــة أخــــــرى بعــــــد أن أصــــــبح يجمعهــــــم عــــــدو أو خصــــــم مشــــــترك هــــــو 

  .)2(الفرنسيين

، األمــر الــذي دفــع بــه إلــى بلــورة االســتغاللية د الثــانيبولــ وســرعان مــا اكتشــفت نوايــا ليــو

ف المباشـر مـن طـر  االسـتعمارفكرة تكوين مستعمرة خاصة في الكونغو بعـد أن رأى بـأن فكـرة 

الدولة لم تكن من مكونات ثقافة الشعب البلجيكـي، وبـذلك عمـل علـى الـدعوة إلـى عقـد مـؤتمر 

يعـرف بالجمعيـة  عنـه مـا انبثقـتوالـذي  1876سـبتمبر  19إلى  12جغرافي في بروكسل من 

 )3(.الدولية لكشف إفريقيا وٕادخال الحضارة إليها

كشـــف ســـتانلي لحضـــور المست الثـــاني دبولـــ مـــدعى الملـــك ليـــو 1878نـــوفمبر  25وفـــي 

م لخدمــة مصــالحه فــي حــوض 1879تأسســت علــى إثــره جمعيــة الكونغــو الدوليــة عــام  اعمــاجت

  .)4(والتي كان يمولها بماله الخاص اقتصاديا واستغاللهالكونغو 

إيقـــاف  وقــد تظــاهرت هــذه الجمعيــة علـــى أنهــا مؤسســة خيريــة كـــان غرضــها المعلــن هــو     

نغــو وفــي حقيقــة األمــر لــم و لها بتجــارة مشــروعة فــي حــوض الكبداتجــارة الرقيــق ومحاربتهــا واســت

                                                           
  .137ص ،المرجع السابقفيصل محمد موسى،  -1
 جامعــــــة القــــــاهرة، د ط، ،الموســــــوعة اإلفريقيــــــة لمحــــــات مــــــن تــــــاريخ القــــــارة اإلفريقيــــــة شــــــوقي الجمــــــل وآخــــــرون، -2

  .342ص ،2مج م،1997
  .143ص ، م1965ر القومية للطباعة والنشر، القاهرة، الداد ط، ، استعمار إفريقيا رياض زاهر، -3
  .309-308 ص م،1980القاهرة ، د م ن، ،2 ط ،تاريخ كشف افريقيا واستعمارها شوقي الجمل، -4
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ـــ ـــم الملـــك ليوبول حـــوض  واســـتغاللفـــي تكـــوين إمبراطوريـــة  دتكـــن ســـوى أداة تعمـــل لتحقيـــق حل

  .)1(الكونغو

مهمة إخضاع إقليم الكونغو إلـى سـتانلي  الثاني دأوكل الملك ليوبول االجتماعوخالل هذا      

بعــدها قــام بتجــرد الهيئــة الدوليــة  مــع الزعمــاء المحليــين، تواتفاقيــاالــذي نجــح بعقــد معاهــدات 

  .)2(وأصبحت مشروعا بلجيكيا بحتا لكشف وتحضير إفريقيا من صفتها الدولية،

وخاصــة البرتغــال الــذين  الثــاني دواشــتد الصــراع بــين عــدة أطــراف كمنافســين جــدد لليوبولــ     

مــن أقــدم الــدول  وباعتبــارهمالكونغــو  عــادوا للمطالبــة بــأحقيتهم التاريخيــة القديمــة علــى منطقــة

جعـل  فعلـي مـا بـاحتاللاألوربية نشاطا في المنطقة لكن إدعاءاتها لـم تكـن واضـحة ولـم تؤيـده 

جعــل بريطانيــا  وهــذا مــا ،أخــرى تزيــد مــن نشــاطها خاصــة فــي فرنســا وبلجيكــا مــن دول أوروبيــة

  .نغوتعد معاهدة مع البرتغال تمنحه بموجبها حق السيطرة على نهر الكو 

نغــو مــرة أخــرى بــين بريطانيــا والبرتغــال خوفــا و م نــوقش موضــوع الك1883وفــي أكتــوبر       

ونـتج عـن هـذا بسـط البرتغـال نفوذهـا حـول نهـر  ،من نشاط بلجيكا وفرنسا المتزايد في المنطقـة

زاد تقـــارب كـــل مـــن فرنســـا ألمانيـــا وبلجيكـــا فـــي عقـــد مـــؤتمر دولـــي يقضـــي  الكونغـــو وهـــذا مـــا

 7فـي  ،وتم إرسال معارضة من طـرف بسـمارك ،دا والواليات المتحدة األمريكيةبمعارضة هولن

ويطلـــب مـــن مجلـــس  ،االتفـــاقم إلـــى الخارجيـــة البريطانيـــة يعارضـــه فيهـــا ذلـــك 1884جويليـــة 

أن بريطانيــا دخلــت فــي صــراع  االشــيوخ مقتــرح حمايــة الحكومــة األلمانيــة للتجــارة مســتقبال كمــ

سـمارك بم عقد لقـاء بـين 1884أوت  17، وفي )3(ق النفوذحاد من أجل اإلستحواذ على مناط

ــــدول  courcelكورســــل  والســــفير الفرنســــي فــــي بــــرلين وأعلمــــه بنيتــــه فــــي إقامــــة تــــوازن بــــين ال

                                                           
  .342،346، ص مرجع السابقال شوقي الجمل وآخرون، -1
  .309، 308ص  ،المرجع السابق شوقي الجمل، -2
ــــد الــــرزا شــــوقي الجمــــل، -3 ــــا الحــــديث والمعاصــــرق ابــــراهيم، عبــــد اهللا عب ــــاريخ غــــرب افريقي ــــي ت د ط، د م  ،دراســــات ف

  .47،49م، ص 1998القاهرة،  ن،
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رفـض  غيـر أن جـول فيـري افة المـؤتمر،ضستااألوروبية فيما وراء البحار وعرض على فرنسا 

  .)1(العرض الذي قدمه بسمارك وٕاقترح أن يتم عقده في برلين

 :قراراتهإنعقاد المؤتمر و  -2

وجهـــت ألمانيـــا الـــدعوة إلـــى مختلـــف القـــوى الدوليـــة لحضـــور أشـــغال المـــؤتمر وانعقـــدت 

الجلسات فـي قصـر المستشـارية وفـي نفـس القاعـة التـي كـان قـد عقـد فيهـا مـؤتمر بـرلين األول 

تتــه م تحــت رئاســة بســمارك الــذي اف1884نــوفمبر  15حيــث إفتــتح يــوم الســبت  م،1878عــام 

با أن المــؤتمر قـــد إنعقــد إليجــاد الحلـــول الثالثــة للمســائل الرئيســـية ضــرســميا وكــان خطابـــه مقت

  :المتمثلة في

 .حرية المالحة في نهر النيجر -1

 .حرية المالحة والتجارة في نهر الكونغو -2

اإلجراءات الواجب إستيفاؤها ليكـون ضـم األراضـي فـي إفريقيـا صـحيحا أي مشـروع تقسـيم  -3

 .)2(إفريقيا

دولــــة أوروبيــــة ماعــــدا سويســــرا وحضــــرته ) 14(أربعــــة عشــــر د حضــــر هــــذا المــــؤتمروقــــ

 بلجيكـا، المجـر، النمسـا، فحضرته كـل مـن ألمانيـا، )3(الواليات المتحدة األمريكية بصفة مراقب

بريطانيــا، هولنــدا، وٕايطاليــا، النــرويج،  نســا،ر ف الواليــات المتحــدة االمريكيــة، إســبانيا، الــدانمارك،

وكانـــت كـــل مـــن ألمانيـــا، فرنســـا، بريطانيـــا، ، )4(و الدولـــة العثمانيـــةيا، الســـويد، البرتغـــال، روســـ

أمـــا بـــاقي الـــدول فقـــد  ،الـــدول الكبـــرى المهيمنـــة علـــى أشـــغال المـــؤتمر هـــيالبرتغـــال، بلجيكـــا، 

وانتهـت جلسـات المـؤتمر فـي  ،)5(حضرته بأصواتها فقط من أجل تزكية قراراته وتسيير أشـغاله

                                                           
  .312ص ،المرجع السابق شوقي الجمل، -1
ـــــة بـــــاري،ننجـــــم عبـــــد األميـــــر األ -2 ـــــى القـــــارة اإلفريقي ـــــي للســـــيطرة عل ـــــرلين والصـــــراع األوروب ، مجلـــــة كليـــــة مـــــؤتمر ب

  .695، ص 95دب، العدد اآل
  .133، ص المرجع السابقل محمد موسى، فيص -3
  .342،346، ص رجع السابقالم شوقي الجمل وآخرون، -4

5
- philippe Decraene : presentation du calloque , l Afrique Noire depuis la conférence de berlin , centre des 

hautres études sur l’Afrique et l’Asie moderne (cheam), paris, 1985,  p10 .      
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وكانـت قـرارات هـذا ، اريخ الـذكرى األولـى لتوقيـع المعاهـدة البرتغاليـةم وهو تـ1885فيفري  26

حيـث نـاقش  ،يحتـوي علـى ثمـاني وثالثـين مـادة (General Act)المؤتمر في شكل ميثـاق عـام 

خــالل جلســـاته الرئيســـية مســـألة حـــوض الكونغـــو وحريــة التجـــارة وٕاســـتغرق البحـــث فيهـــا حـــوالي 

في حـوض الكونغـو والنيجـر واسـتغرقت شـهرا كـامال، م بعدها قضية حرية المالحة ث أسبوعين،

 7بعــدها تأجلــت جلســات المــؤتمر بســبب إحتفــاالت رأس الســنة الميالديــة وعــاد مــن جديــد فــي 

  .)1(حيث تناول شروط وقوانين اإلحتالل في المستقبل ،جانفي

 :إنعكاساته على غرب إفريقيا -3

 Acte général اق عــامإنتهــت جلســات المــؤتمر بإصــدار قــرارات جــاءت فــي شــكل ميثــ

  .)2(تضمن ستة قرارات وسبعة فصول وثمانية وثالثون مادة

ذهــا المتضــاربة تحــت تقســيم لــم وبعــد المــؤتمر أخــذت الــدول األوروبيــة تحــدد منــاطق نفو 

عتبارات لتوزيعات القبائل وال العشائر وحول إفريقيـا إلـى وحـدات قوميـة صـغيرة صـارت ايضع 

  .)3(ليةأساسا للحدود اإلفريقية الحا

ورغـــم تضـــارب المصـــالح إال أن الـــدول االســـتعمارية اســـتطاعت تقســـيم الكعكـــة االفريقيـــة 

فشــهدت افريقيــا أشــهر عمليــات القســيم فــي تاريخهــا بواســطة إتفاقيــة بــرلين التــي تــم  ،فيمــا بينهــا

بواسطتها وضع نوع مـن التقنـين الـدولي مـن أجـل تقسـيم القـارة عـن طريـق تحديـد حقـوق الـدول 

ة وحــددت قواعــد العمــل بطريقــة واضــحة ضــد إنجلتــرا التــي كانــت ذات نشــاط مســتمر المتنافســ

  : وبشكل متزايد في المجال االستعماري وتم وضع مبدأين أساسيين هما

كــل دولــة إســتعمارية تحتــل منطقــة مــن الســاحل ويكــون لهــا الحــق فــي احــتالل االراضــي   -1

  .المتصلة بها

                                                           
 د م ن، ،1ط  ،االســـتقالل -االســـتعمار -تـــاريخ إفريقيـــا الحـــديث والمعاصـــر، الكشـــوففرغلـــي علـــي تســـن هريـــدي،   -1

  .118م، ص 2008اإلسكندرية، 
2 - philippe Decraene : 0p ;cit ;pp 45-60                                                               

  .121ص  ،المرجع السابقفرغلي علي تسن هريدي، 3 -
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الحـــق ومـــن أجـــل تحقيـــق هـــذا المبـــدأ يجـــب  االحـــتالل الفعلـــي وحـــده هـــو الـــذي يبـــرر هـــذا -2

التــي تقــع علــى الســواحل االفريقيــة ودون  ياالبــالغ عــن كــل عمليــة اســتيالء علــى االراضــ

 .)1(تأخير الدول الموقعة على هذه االتفاقية

كمـــا صـــدر بروتوكـــول خـــاص بالمعاهـــدات التـــي أبرمـــت علـــى هـــامش أشـــغال المـــؤتمر، كانـــت 

إعترفـت فيهـا بلجيكـا بالمنطقـة التـي بسـطت  م،1885فـري في 23آخرها المعاهـدة الموقعـة فـي 

 الثــانيعليهــا الهيئــة الدوليــة للكونغــو نفوذهــا كدولــة مســتقلة للهيئــة والتــي أسســها الملــك ليوبولــد 

  . )Etat Libre du kongo )2وحملت إسم الكونغو الحرة 

ت عوسـار  ،)3(ع دولة تترامى أطرافها إلى مليـون كلـم مربـ الثانيوبهذا حكم الملك ليوبولد 

فرنسـا نحــو ممتلكاتهــا عنـد بحيــرة تشــاد تحـت مخطــط إســتعماري شـامل بهــدف بنــاء امبراطوريــة 

الكشــفية إلــى الكونغــو، وســارعت بالتوغــل  ثــةعبمــى كمــا وجهــت عنايــة خاصــة للظســتعمارية عا

كمــا ، أمــا بريطانيــا فســارعت بالتوغــل نحــو كينيــا بعــد ترتيبــات تمــت مــع ألمانيــا )4(داخــل غينيــا

ســـتولت علـــى مينـــاء الجـــوس فـــي نيجيريـــا وعلـــى بتشـــوانا النـــد ثـــم ضـــمت نيجيريـــا كلهـــا إلـــى ا

  .)5(أمالكها

 ،2مليــون كلــم 5.5ومــن خــالل التقســيم الــذي تــم بــين الــدول االســتعمارية نالــت بريطانيــا      

، 2مليـــون كلـــم2 البرتغـــال  ،2مليـــون كلـــم 2بلجيكـــا  كلـــم، 2.5ألمانيـــا ، 2مليـــون كلـــم 10فرنســـا 

  .)6(احة المتبقية تركت إلسبانيا وتركيا، والبعض منها بقي حراوالمس

                                                           
، 2م، ج 1999االسـكندرية،  المكتـب الجـامعي الحـديث األزاريطـة، د ط، ،تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصرجالل يحي،  -1

  .389 -388ص 
2
 - philippe Decraene : op cit , pp 45-60                                                               

  .121ص  ،المرجع السابقفرغلي علي تسن هريدي،  -3
، مـذكرة لنيـل نيـاالحركات االستقاللية في إفريقيا خالل القـرن العشـرين، دراسـة حـالتي غينيـا وكيمحمد الطاهر بنادي،  -4

   . 41، ص 2010-2009شهادة الماجستير في تاريخ إفريقيا المعاصر، جامعة الجزائر، 
  .119ص  ،المرجع السابقفرغلي علي تسن هريدي،  -5

6
 - Robert Anders ,l’Afrique Africaine , Edition Seps coulours , VIO , Decombre , 1963 ;p36 . 
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وبذلك يعتبـر مـؤتمر بـرلين تحـالف دولـي مـدبر لتنظـيم عمليـة السـلب والنهـب واالسـتغالل لقـارة 

  .)1(إفريقيا عن طريق إضفاء مبدأ الشرعية على اإلحتالل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .420، ص6م ، ج1998، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 6ط ،اريخ اإلسالميةموسوعة التأحمد شلبي،  -1
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  السياسة اإلستعمارية الفرنسية في غينيا : المبحث الثالث

  :نظام الحكم -1

فقد حكم اإلستعمار الفرنسي كـل الزعامـات وانتزعـوا  ،)1(إعتمد على نظام الحكم المباشر

وقــد رســمت هــذه السياســة ســلطة الفرنســيين  ،منهــا كــل ســلطة أو نفــوذ وحــاربوا والء النــاس لهــا

 أنفســهمتنفيــذ أوامــر الحكومــة وعينــوا  اجميــع الوظــائف وتولــو  حيــث شــغل الفرنســيون ،بمفــردهم

وعليه تم االبقاء علـى الجـيش كأسـاس لبقـاء الوجـود  ،وكتبة ورجال تعليم وصحة وغيرها قضاة

  .)2(الفرنسي في افريقيا، وكانت الثورة الفرنسية

ي قـد سـاهمت بـدورها علـى إســتمرار هـذا النظـام ومـا نـتج عنــه مـن سياسـة االسـتيعاب التــ

اســتعمار (غة الفرنســية عــن طريــق فــرض ثقافــة الفرنســيين بتتمثــل فــي صــبغ المســتعمرات بالصــ

ين حتـــى يســـتوعبوها يوتقاليـــدهم ونظمهـــم ســـواء االجتماعيـــة أو السياســـية علـــى االفـــريق) ثقـــافي

يكـون  وبـذلك ،)3(تماما ويصبح تفكيرهم واتجاهاتهم في مختلف نواحي الحياة تمامـا كالفرنسـيين

  .ارته االفريقية بمختلف مظاهرهاضإلفريقي بتاريخ قومه وحلكل صلة هدفها قطع 

فقــد حكمــت فرنســا منــذ البدايــة المقاطعــات االفريقيــة حكمــا اســتبداديا بواســطة المــوظفين 

الفرنسيين المسؤولين عن السلطة، ومن المعروف أن الهدف من فرض القوانين الفرنسية علـى 

لكــن رغــم ذلــك لــم يصــيروا  ،تهم تجــاه الحكومــة الفرنســيةفارقــة هــو تنظــيم واجبــاتهم ومســؤوليااأل

 .)4(مواطنين فرنسيين بل كاموا مهمشين

                                                           
هو سمة النظم الحكومية التي أقامتهـا فرنسـا فـي القـارة االفريقيـة فهـي ال تـرى ضـرورة لوجـود زعامـات أو  :الحكم المباشر -1

شـوقي الجمـل، عبـد اهللا عبـد الـرزاق، : أنظـر( ،تنظيمات قبلية أو محلية تقوم بين إدارتها وبـين االفـريقيين فـي حيـاتهم اليوميـة

  ).287، ص افريقيا  تاريخ
تعتبـر فتـرة تحـوالت سياسـية واجتماعيـة كبيـرة فـي التـاريخ السياسـي والثقـافي لفرنسـا وأوروبـا بوجـه عـام،  :الثـورة الفرنسـية - 2

ــــا،  1799، وانتهــــت عــــام 1789ابتــــدأت عــــام  ــــاالت، أبحــــا: أنظــــر(تقريب ــــاني جــــودة، مق ــــة ه -Hani. ث، دراســــاتمدون

jouda.blogspot.com ( 
 م،2002، دار الزهـراء، الريـاض، 2ط ،الحـديث والمعاصـر افريقيـا تـاريخ، إبـراهيم شـوقي الجمـل، عبـد اهللا عبـد الـرزاق - 3

  .287ص 
  .337، ص المرجع السابقجي دي،  جفي - 4
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لــت كــل ظوتعرضــت إفريقيــا الفرنســية إلــى عــدة تغيــرات فــي الحــدود واالقســام السياســية و 

وبمــا أنــه  ،مســتعمرة خاضــعة لحــاكم عــام فرنســي يتلقــى أوامــره مباشــرة مــن وزيــر المســتعمرات

القـوى المسـلحة  ذ لسلطتها فهو الذي ينظم الميزانية وهـو رئـيسففرنسية والمنممثل للجمهورية ال

وأي قرار أو قانون يأتي من باريس ال يصـبح نافـذا إال إذا  ،المصالح االدارية المركزية ورئيس

حيـث  ،دارة والقائد العام والمحـامي العـامإللله مجلس يعاونه يتكون من السكرتير العام و  اه،تبن

م العـــــام بـــــدوره بـــــإبالغ هـــــذه القـــــرارات لمســـــاعديه ناهيـــــك عـــــن إصـــــدار القـــــرارات يقـــــوم الحـــــاك

  .)1(التنفيذية

وقـــد قامــــت فرنســــا بتقســــيم إقلــــيم غــــرب إفريقيـــا إلــــى وحــــدات ضــــمت كــــل مــــن موريتانيــــا،      

وكــل  ،الســنغال، مــالي النيجــر، داهــومي، ســاحل العــاج ،غينيــا، فولتــا العليــا وعاصــمته داكــار

يــر يمثــل رئــيس الجمهوريــة خرة للحــاكم العــام لالتحــاد وهــذا األبــع مباشــوحــدة تخضــع لحــاكم يت

  . )2(الفرنسية كما أنه المسؤول عن المستعمرات

وقد كان نظام الحكم المباشر هو سمة النظم الحكومية التي أقيمت في إفريقيا من طـرف      

ـــك بعـــدما كانـــت قبـــل عـــام  ـــا تتعامـــل مـــع1920فرنســـا وذل رؤســـاء  م خـــالل وجودهـــا فـــي غيني

  .)3(وزعماء القبائل في جميع الميادين

إال أنها أقصت تلك الزعامات القبلية والتنظيمات المحلية مـن تـولي الوسـاطة بينهـا وبـين 

االهـالي وتجريــدها مـن وزنهــا بالنسـبة لهــم، وقـد تغيــرت سياسـة فرنســا تجـاه مســتعمراتها بحســب 

س، وقــد شــغل الفرنســيون جميــع تميــزت بــإدارة مركزيــة صــارمة مقرهــا بــاري لكنهــا الظــروف،

علـى قـوة جيوشـهم فـي إفريقيـا للحفـاظ  االوظائف وتحملوا مسـؤولية تنفيـذ أوامـر الحكومـة وركـزو 

  .)4(على وجودهم فيها

                                                           
  .82ص ،في تاريخ دراسات ،إبراهيم شوقي الجمل، عبد الرزاق عبد اهللا - 1
  .152ص  ،إفريقيا تاريخشوقي الجمل، عبد الرزاق عبد اهللا،  - 2

3
 - Emérit , Marcel , Les Méthodes Caloniales de la France Sous le Secand Empire, Revue Africaine , N-394-

395, Alger, 1943, p209 .                                                                                             
                                                     

  .56، صالمرجع السابق محمد الطاهر بنادي، -4



 البدايات األولى للتواجد الفرنسي في غينيا ونظام الحكم                    : الفصل األول

 

40 

وكـان يتـدرج مـن  ،وفي غينيا كان نظام الحكم شبيها بباقي أقاليم إفريقيا الغربية الفرنسية      

عضــو فــي  تهزيــر المســتعمرات فــي قمــة الهــرم بصــفالقاعــدة إلــى القمــة كــالهرم، حيــث هنــاك و 

ثم يأتي بعده الحاكم العام والذي يشرف على مسـتعمراتها فـي غـرب إفريقيـا  ،الحكومة الفرنسية

ومقـــره داكـــار، ثـــم يـــأتي حكـــام المســـتعمرات ونـــوابهم ثـــم ضـــباط األقـــاليم وبعـــدهم رؤســـاء القـــرى 

  .)1(اإلفريقية

رين دائـــرة ويتـــولى حكـــم كـــل دائـــرة ضـــابط وكانـــت كـــل مســـتعمرة مقســـمة إلـــى تســـعة وعشـــ

رأسـها رئـيس قسـم أدى يوالدائرة مقسمة إلى أقسام فرعيـة  ،commandant de cercle سياسي

وفــي المقابــل كــان الرؤســاء التقليــديون يعزلــون وينصــب مكــانهم رؤســاء  ذلــك إلــى حكــم مباشــر،

الحكـــــــوميين مـــــــن كبـــــــار الســـــــن مـــــــن الجنـــــــود والمـــــــوظفين  االمقاطعـــــــات والقـــــــرى الـــــــذين كـــــــانو 

  .)2(المتقاعدين

 ءحــــــاأنوكــــــان البرلمــــــان الفرنســــــي هــــــو الوحيــــــد المخــــــول لــــــه سياســــــيا بالتشــــــريع لجميــــــع 

فتلـــك  فـــون الفرنســـيون ينفــذون هـــذه القـــوانين،وظوكـــان الم ،االمبراطوريــة الفرنســـية ومنهـــا غينيــا

يوظــف مــن التشـريعات تــأتي مكتوبـة باللغــة الفرنسـية ممــا يسـتلزم علــى الجميـع التعامــل بهـا وال 

إال القلة الذين يجب أن يكونوا عارفين باللغة الفرنسية وكل ذلـك فـي وظـائف بسـيطة المحليين 

  .)3(فقط

والهدف من وراء هذه السياسة رغم صعوبة تطبيقهـا هـو توحيـد رعايـا المسـتعمرات داخـل 

داري م اإلاوأن يستفيدوا من مكاسب الحضـارة الفرنسـية كمـا تـرى هـي، فالنظـ ،إطار فرنسا األم

المشكل للمستعمرات الفرنسية كان يرتكز على النظام المركزي الذي منح المزيد مـن السـلطات 

فقامـت فرنسـا  ،يرونـه يخـدم مصـالحهم مـن األفارقـة المحليـين الفرنسيين في إنتقاء ما إلداريينل

وقـــد أعطـــت الفرصـــة لألفارقـــة الـــذين أصـــبحوا  ،بمـــنح حـــق المواطنـــة فـــي غينيـــا ألقليـــة ضـــئيلة

                                                           
  .338ص ،المرجع السابقجي دي ، جفي -1
  .57ص ،المرجع السابقمحمد الطاهر نبادي،  -2
  . 322ص  ،المرجع السابقزاهر رياض،  -3
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نين فرنسيين بتولي الوظائف ومـن حقهـم أن يمثلـوا مـواطنيهم فـي الجمعيـة الفرنسـية وكـان مواط

  .)1(ايا فرنسيينعالهدف من ذلك تحويلهم إلى ر 

مجـــالس مـــواطنين فرنســـيين فعهـــدت إلـــى تشـــجيع  األفارقـــةولمـــا فشـــلت فرنســـا فـــي جعـــل 

فيفــا فــي نمــط االدارة را طيــوقــد أحــدث ذلــك تغي ،فــي المــدن الكبــرى واالقــاليم المحليــة الوجهــاء

  .)2(الفرنسية في غينيا إلى غاية قيام الحرب العالمية الثانية

الصـــفوة التـــي كانـــت تعـــول عليهـــا كـــان تأثيرهـــا ضـــعيفا أمـــام  ألنوكـــل ذلـــك بـــاء بالفشـــل 

  .إصرار الغالبية من األهالي على التمسك بقيمهم وتقاليدهم

رادت أن تســوقه فرنســا لرعايــا مــا أ نإ"  :تــوري بــالقول وهــو مــا ذهــب إليــه أحمــد ســيكو

هانـة مسـتمرة لحـريتهم إال إالجمهورية الفرنسية لينعمـوا بالحريـة وحقـوق االنسـان لـم تكـن 

المصـادرة وكــرامتهم المهـدورة وشخصــيتهم المحتقــرة، فلـم يكونــوا يستشـارون فــي أي شــيء 

تهم يخــص بالدهــم وحيــاتهم، لقــد كــان حكــام المســتعمرات والحكــام العــامون يمارســون ســلطا

بمساعدة مجلس خاص يضم ممثال واحدا فقـط علـى االفـريقيين مقابـل خمسـة عشـر ممـثال 

جانـب، هـؤالء المستشـارين يعينـون طبقـا لدرجـة للمستعمرين البيض مع كبـار المـوظفين األ

  .)3("عبوديتهم للقائمين على السلطة الفرنسية

  :إجتماعيا -2

لعنصــــر االبــــيض علــــى االســــود تبــــع الفرنســــيون سياســــة التمييــــز العنصــــري وتفضــــيل اا

يعتبــرون الســود شــعبا خامــل ال يمكــن اســناد أي مهمــة إداريــة أو  اوكــانو  ،تفضــيال مجــاهرا بــه

  .)4(سياسية له

                                                           
  .57، صالمرجع السابق محمد الطاهر بنادي، -1
  .378-338 ص ، صالمرجع السابقجي دي،  جفي -2
 منشـورات وزارة الثقافـة، ،2ط مـر أديـب اللجمـي، مجموعـة مـن االختصاصـيين، .تـر،  افريقيا والثورة تورى، أحمد سيكو -3

  .33ص  ،م1968دمشق،
  .70، ص مواطن الشعوب محمود شاكر، -4
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تشـكل تفبعدما كانـت البنيـة االجتماعيـة تقليديـة  ،وقامت بتطبيق سياسة التفرقة العنصرية

االهــالي جــاء االســتعمار حتــرام اى بقــدر كبيــر مــن ظــعلــى أســاس أن رئــيس القبيلــة هــو مــن يح

الفرنســـي بتجريـــدهم مـــن امتيـــازاتهم وحرمـــانهم مـــن صـــالحيات واســـعة وذلـــك مـــع أواخـــر القـــرن 

  .)1(التاسع عشر منتهجا سياسة االخضاع

هانـــة والـــذل وكـــان بمثابـــة فأشـــعرهم باإل ،)2(كمـــا طبقـــت علـــيهم مـــا يســـمى نظـــام الســـخرة

وكانــت أجــرة العامــل تختلــف  ،لوبةســتغالل واضــح وصــريح للرجــل االفريقــي علــى أرضــه المســا

وٕاذا رأينـا تلـك المـزارع الفرنسـية " :حيث يقول محمود شـاكر ،ختالفا كبيرا بين البيض والسودا

يــاه م واالقطاعـات الواســعة ومـا فيهــا مـن ضـالل وأشــجار خضـراء وثمــار يانعـة، ،الفسـيحة

هارهـا بهـذا إظوالجهـد الـذي بـذل مـن أجـل  ،وعلمنـا العـرق الـذي سـقيت بـه تربتهـا جاريـة،

  .)3("الشكل كان من السنغاليين

وكانـت العدالـة منعدمـة ولـم تقـم فرنسـا  ،للبيض على السـود زيحأما في القضاء فإنه تم ت

فارقـة مــن وفــي مجـال الصــحة فقـد حــرم األ ،نيحيــاة الغينيـو أي مشـاريع لتحســين وضـع بإنجـاز 

ــــة وارتفعــــت ــــين بنســــ العــــالج والخــــدمات الصــــحية بســــبب نقــــص المراكــــز العالجي ة الوفيــــات ب

االهــــالي، أمــــا فيمــــا يخــــص الســــكن فلــــم يتمتــــع الغينيــــون بالســــكن الصــــحي المالئــــم ذلــــك ألن 

  .)4(له السكن الالئق على عكس المستوطنين الفرنسيين االستعمار لم يوفر

                                                           
المســتعمرة لدولــة األصــل، ويعــود ســبب ســن هــذا اإلجــراء فــي شــكل قــانون فــي  يقصــد بهــا إخضــاع :سياســة اإلخضــاع - 1

برلمان باريس بمساعدة النواب األوروبيين إلى ذرائع واهيـة منهـا عـدم تـوفر األمـن وتزايـد وتيـرة اشـعال األعمـال العدائيـة ضـد 

جلـة الباحـث، جامعـة الجياللـي اليـابس، ، مسياسة اإلخضاع وقـوانين األنـديجيناكريم ولد النبية، : أنظر(المصالح الفرنسية، 

  ).60، ص 2011، 2سيدي بلعباس، العدد 
كان من بين تواضعات النظام اإلقطاعي في أوروبا خالل العصر الوسيط جعل صغار الفالحين  :نظام السخرة -  2

نظام للطيف الركيك، عبد ا: انظر(المعدمين مرتبطين بالعمل في أراضي كبار المالكين والنبالء ضمن أعمال العبودية، 

 ) www.maqalaty.com. السخرة في العصر الوسيط
  .71ص  ،مواطن الشعوبمحمود شاكر،  -  3
  .553،554ص  ،المرجع السابق ،ياضزاهر ر  -  4
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والشــأن ذاتــه مــع التعلــيم الــذي لــم يكــن فــي المســتعمرات الفرنســية مونهــا مســتعمرة غينيــا      

فسار الفرنسيون علـى خطـة ابقـاء الشـعب المسـتعمر فـي جهـل تـام بتاريخـه ، )1(عممنوحا للجمي

وســــعت جاهــــدة إلــــى طمــــس جميــــع مقوماتــــه وٕاســــتبدالها بالثقافــــة الفرنســــية التــــي تخــــدم  ،وأمتــــه

حيـــث أصـــدرت عـــام  ،مصـــالحها االســـتعمارية، وقـــد جـــاءت نظـــرتهم للتعلـــيم فـــي افريقيـــا مبكـــرا

القريـة ومدرسـة المقاطعـة ومدرسـة المدينـة التـي يـدرس م قرارا ينص على إنشاء مدرسـة 1903

وكــان الطالـــب االفريقـــي  ن الحاصـــلين علــى الجنســـية الفرنســـية،يفيهــا أبنـــاء المــواطنين االفـــريقي

يتعلم أن الفرنسيين جاؤوا لهـذه الـبالد ليأخـذوا بهـا إلـى الحضـارة والتطـور وٕاخراجهـا مـن الجهـل 

  .)2(والتخلف ويرفعوها إلى مستوى بقية األمم

فلغـــة ،وال يســـمح بغيرهـــا  ،وكانـــت اللغـــة المعتمـــدة فـــي تلقـــين التعلـــيم هـــي اللغـــة الفرنســـية

ســعت فرنســا جاهــدة لمحاربــة اللغــة كمــا ، االفــريقيين كانــت تحتقــر وتعتبــر منبــوذة مــن طــرفهم

  .وفي الزوايا لعلم التفسير ،العربية التي كانت تدرس في الكتاتيب لقراءة القرآن

مدرسـة  380 م،1936عـام  كـان المـدارس فـي كـل إفريقيـا الغربيـة الفرنسـيةعدد أما عن      

ـــا 52550إبتدائيـــة وعـــدد طالبهـــا  ـــة عـــدد طالبهـــا  ،طالب  ،طالـــب 604ثـــم ســـبع مـــدارس ثانوي

طالـب، أمـا المـدارس اإلسـالمية فقـد أقيمـت مـن خـالل  437وثمانية مدارس فنية عدد طالبهـا 

برامجهـــــا عليهـــــا وٕاال لقيـــــت نصـــــيبها مـــــن التبرعـــــات ومـــــع ذلـــــك ســـــعت فرنســـــا جاهـــــدة فـــــرض 

  .)3(اإلغالق

ومن البديهي أن مضمون التعليم في تلك المدارس كـان جـزءا متممـا للنظـام اإلسـتعماري 

وكـــذا تجنـــب  ،ضـــطراب اإلجتمـــاعيوكــان مـــن المهـــم تجنـــب أن يكـــون تعلـــيم الســكان دافعـــا لال

                                                           
  . 73ص  ،مواطن الشعوب محمود شاكر،-  1
  .73ص  ،نفسه -  2
  .74ص ،نفسه -  3
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العامـة التـي تـؤدي إلـى تنـوير وحتى التوسع في الثقافـة  ،الخوض في التاريخ االفريقي األصيل

  .  العقول

وظلت فرنسا تتجاهل تاريخ غينيا وحضارتها خاصـة بعـد تطبيـق سياسـة االمتصـاص أو 

فلم ينل االهالي الغينيين نصيبا كبيرا من التعليم وكان في عمومه ال يتعـدى حالـة  ،اإلستيعاب

ة ســـار فبإمكـــانهم مواصـــلة الدراوالمقـــربين مـــن االســـتعم نـــبالءأمـــا أبنـــاء ال ،)1(التعلـــيم االبتـــدائي

الثانويـــة وحتـــى الجامعيـــة لتلبيـــة حاجيـــات الســـلطة الحكوميـــة، فـــالتعليم العـــالي فـــتح فـــي إطـــار 

مـن أبنـاء غينيـا فـي أواخـر العهـد اإلسـتعماري ال يـذهبون إلـى  90%محدود لألفارقـة، فحـوالي 

  .المدرسة

يـاه لـم يكـن نتيجـة فقـط إن التعلـيم الـذي أعطونـا إ:" توري في هذا الصـدد ويقول سيكو

 إلــى تمثلنــا وٕاذابــة شخصــيتنا وٕاضــفاء الطــابع الغربــي علينــا وٕالــى أن يقــدم لنــا مـــدنيتها،

كتعبيـر  بإختصـار إنسـانيتنا، ية،فاالقتصـادية والفلسـ حضارتنا نظراتنـا الخاصـة االجتماعيـة،

التـي بدائية نصف واعية، من أجل أن يخلق فينا المركبات المضـاعفة  عن الهمجية ومجرد

تنتهي بنا إلى أن نصبح فرنسيين أكثر من الفرنسيين بأنفسهم، وٕانما يوجد إلى جانـب هـذه 

الظــواهر فــي المجــال الملمــوس لموقــف هــذه الصــفوة المثقفــة سلســلة مزايــا وضــمانات تعــد 

  .)2("أمورا غريبة تماما عن حياة أغلبية الشعب اإلفريقي

 :إقتصاديا -3

وكانـت تعـد  ،وثرواتها بأنهـا مهجـورة وال مالـك لهـا سـلبتهالقد إعتبرت فرنسا خيرات غينيا 

غينيــا مســتودعا لليــد العاملــة التــي تعمــل لصــالحها بــأجور زهيــدة بعــدما أصــبحت بمثابــة إمتــداد 

                                                           
  .552ص  ،المرجع السابق لجمل،شوقي ا -  1
  .67، صالمرجع السابقمحمد الطاهر بنادي،  -  2
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، وكــــان االســــتعمار يــــرى فيهــــا مصــــدرا هامــــا للمــــواد الخــــام الزراعيــــة )1(للدولــــة األم أي فرنســــا

فبعــــدما فقــــدت فرنســــا  ،تثمار رؤوس أموالهــــاســــاوالصــــناعية وســــوق لتــــرويج فــــائض إنتاجهــــا و 

  .)2(عتبار هذه المستعمرة أهم مورد إقتصادي لهاامستعمراتها في العالم الجديد حرصت على 

ن مــن زراعــة المحاصــيل التــي تــدخل كغــذاء أساســي فــي يففــي مجــال الزراعــة حــرم الغينيــ

النقديـة التـي تـدر علـى  وفرضت عليهم زراعة المحاصيل النقدية أو الزراعـات ،حياتهم اليومية

المستعمر أرباحا طائلـة، ولـم تفكـر فرنسـا فـي زيـادة األراضـي الزراعيـة وال حتـى إقامـة مشـاريع 

وكانــت تهــتم فقــط بتنميــة المحاصــيل الزراعيــة التــي تعــد مــادة  ،)3(ري تخــدم الجانــب الزراعــي

  .)4(أولية للصناعة كالبن والخشب واستولت على مساحات غابية كبيرة 

خاصـة التـي يـدعي  ،راضـيالمستوطنون الفرنسيون يرغبون في االستحواذ على األوكان 

كيـــة مـــن الحـــاكم ز م منحهـــا لشـــركات االســـتثمار بتيـــتو  ،ينبـــاالســـتعمار أن أصـــحابها كـــانوا متغي

  .)5(هكتار في غينيا وساحل العاج  155000حيث بلغت حوالي  ،ستغاللهااالعام لتقوم ب

 بالتعــدينســتعمار الفرنســي بإنشــاء مســتعمرات خاصــة وفيمــا يخــص الصــناعة فقــد قــام اال

شــركة فــالومي : ســتخراج الــذهب والبوكســيت نــذكر منهــاافــي غــرب إفريقيــا وغينيــا تشــتغل فــي 

  .)Société Des Mines De Falémé Gambia )6ية للمناجم ،مبالغا

   

                                                           
  .34ص  ،إفريقيا والثورةتري ، أحمد سيكو -  1
  .547ص  ،المرجع السابق شوقي الجمل، -  2
  .62ص  ،المرجع السابقمحمد الطاهر بنادي،  -  3
  .550-549، ص المرجع السابقشوقي الجمل،  -  4
  .251، ص ع السابقالمرجزاهر رياض، -  5
  .252، ص نفسه -  6
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هــر ســتخدام نااالســتعمار لفــتح الطــرق أمــام تجــارة ومــوارد الســودان الغربــي ب خطــطكمــا 

وربطـوا بـين المالحـة النهريـة والسـكة الحديديـة كوسـيلة أساسـية  ،السينغال ونهر النيجر األعلى

  .)1(لإلتصال

ــــة نحــــو  ــــي أقامتهــــا فرنســــا لنقــــل المنتجــــات االفريقي ــــرز خطــــوط الســــكك الحديديــــة الت وأب

وخــــط  م،1922بامــــاكو الــــذي انتهــــى بــــه العمــــل عــــام  -النيجــــر -نجــــد خــــط داكــــار ،الســــاحل

المحــيط  -الكونغــو، وخــط النيجــر -، وخــط أبيجــان1914النيجــر  نهــر  -ونكــانك -كونــاكري

، وخـــط مـــن داخـــل غينيـــا حتـــى مينـــاء كونـــاكري 1934األطلســـي الـــذي إنتهـــى العمـــل بـــه عـــام 

ولجأت فرنسا إلى تنمية مناطق غينيـا المختلفـة خدمـة لمصـالحها  ،ميال 410والذي بلغ طوله 

سـتعماريا أتـاح ا اوطبقـوا نظامـ ،)2(لمـدن وشـيدوا المـوانئا افأنشـأو كغيرها من دول غرب إفريقيـا 

  .)3(للمستوطنين التحكم في التجارة الداخلية والخارجية برغم قلتهم

 ،كــان قائمـا مــن شــركات صــناعية بــالقوة كمـا كانــت الشــركات االحتكاريــة تصـادر كــل مــا

تــاج تضــمنت التقــدم ســتيراد وســائل إناحيــث لــم يعمــدوا إلــى  ،والشــأن ذاتــه بالنســبة إلــى التجــارة

 ،بــل أغرقوهــا بتجــارة الكحــول واألدوات التــي ال تخــدم األهــالي األفارقــة ،اإلقتصــادي للمســتعمرة

  .)4(وكانت تأخذ ثرواتهم وخيراتهم إلى فرنسا

                                                           
  .355، ص المرجع السابقجي دي،  جفي-  1
  .357نفسه، ص   -  2
  .64ص  ،المرجع السابقمحمد الطاهر بنادي، -  3
  .34، صإفريقيا والثورة، توري أحمد سيكو -  4
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ردات فعــــل قويــــة مــــن طــــرف الغينيــــين نــــت للسياســــة االســــتعمارية الفرنســــية التعســــفية كا

مــن خــالل النشــاطات الحزبيــة والنقابيــة التــي تمثلــت فــي تبلــور الــوعي  ،وخاصــة النخبــة المثقفــة

خاصـــة بعـــد الحــرب العالميـــة الثانيـــة، وظهـــور المــد التحـــرري علـــى مســـتوى  ،الــوطني والقـــومي

ه جملة من العوامل الداخلية كالنوادي والجمعيـات، وكـذا النقابـات كبير والذي ساهمت في بروز 

العماليـــة والصـــحف واألدبـــاء، والعوامـــل الخارجيـــة التـــي تمثلـــت فـــي تـــأثير الحـــربين العـــالميتين 

األولى والثانية، وكذا الجامعة اإلفريقية وأيضا هيئـة األمـم المتحـدة، وبـرز العمـل السياسـي فـي 

  .  نية اإلفريقية بعد الحرب العالمية الثانية مباشرةغينيا بظهور الحركات الوط
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  العوامل الداخلية التي ساهمت في بروز الوعي القومي: المبحث األول

   دورها في بروز الفكر التحرريالنقابات العمالية و  -1

ي فــ االشــتراكعــدد اإلفــريقيين والســيما المــوظفين والمثقفــين الــذين طــالبوا بمزيــد مــن  ازداد

ـــع الحقـــوق التـــي ســـلبها  ، مـــنهم االســـتعمارإدارة الـــبالد وأنظمـــة الجهـــاز الحكـــومي وعـــودة جمي

ل هــذه المشــكالت إال حــالشــعوب اإلفريقيــة وبخاصــة زعماؤهــا تــدرك أن ال ســبيل إلــى وأخــذت 

جـــــذور هـــــذه الفكـــــرة فـــــي آذان بســـــيطرة اإلفـــــريقيين علـــــى مقاليـــــد الحكـــــم فـــــي البلـــــد وتأصـــــلت 

    )1(.الجماهير

بعض الفئات االجتماعية األكثر حساسة للمشاكل العامة حريصـة علـى تحقيـق أصبحت 

   )2(.في إفريقيا متأخرامطالبهم وهي مجموعة المثقفون، ولقد كان ظهور الحركة النقابية 

يعــد ظهــور النقابــات فصــل مــن فصــول الصــراع اإلفريقــي ضــد االســتعمار رغــم حداثــة اذ 

ل اتحــادات عماليــة بــدأت غــرب إفريقيــا فــي غينيــا قبــل إفريقيــا بهــا، ففــي البدايــة تكتلــت فــي شــك

أساسـية بـين النقابـات والقـادة السياســيين  اإليديولوجيــةالحـرب العالميـة الثانيـة ، وكانـت العالقـة 

  )3(.تمتاز بالتقارب

 كانت هناك عوائق شلت عمل النقابات منها ظهور النقابات الصفراء علـى يـد اإلدارة أو

صول المنازعات الحزبية التي تقسـم النقابـات المركزيـة فـي الـوطن األعمال، وكذلك و  أصحاب

األم الــدول المســتعمرة أو النقابــات المركزيــة الدوليــة إلــى إفريقيــا، وقــد عمــت هــذه النزعــة إفريقيــا 

                                                           

  .83، ص المرجع السابق، ليففسا. ي -  1
  .432، ص المرجع السابقرياض زاهر،  -  2
  .842، ص المرجع السابقجوزيف كيزاربو،  -  3
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الفرنســية بشــكل خــاص، فبــذلت الجهــود مــن أجــل أن يكــون العمــل النقــابي موحــدا، ولكــن هــذه 

  )1(.ي ساعات األزمات مثل اإلضرابات العامةالنزعة لم تكن تظهر بوضوح إال ف

عــام  وقــد دفعــت هــذه الثــورات التــي ظهــرت فــي ظــرف سياســي ملــيء بالغليــان بســكوتوري

 )2(منظمــة االتحــاد الفرنســي للعمــال المســيحيين إلــى االتحــاد اإلفريقــي للعمــال يغيــرأن  1950

لقــوى العامــة محافظــة المــؤمنين مــع المنظمــة ألنــه كــان يضــم أكثريــة مســلمة، وبقيــت نقابــات ا

علــى تبعيتهــا لــإلدارة والمنظمــة األم، وعلــى الــرغم مــن القيــود التــي كانــت تفرضــها المنظمــات 

علــى فروعهــا فيمــا وراء البحــار قــد كانــت تمــدها بالــدعم المــالي، وبثــت فــي المســتعمرات بعــض 

  )3(.من الروح الثورية

حقــوق العمــال زادت مــن إن التجــاوزات التــي قــام بهــا المســتوطنون والمتمثلــة فــي هضــم 

 68550حـوالي  1953تقوية التكتالت العمالية، فبلغ عـددهم فـي غـرب إفريقيـا الفرنسـية عـام 

عــــامال، وقــــد أدى ازديــــاد الــــوعي  180000م إلــــى 1956عــــامال، كمــــا وصــــل عــــددهم عــــام 

السياســـي والنضـــج الثقـــافي إلـــى توجيـــه التكـــتالت الشـــعبية للوقـــوف ضـــد االســـتعمار والمطالبـــة 

تقالل، إضافة إلى الـدعم المـالي واإلعالمـي الـذي تلقتـه مـن التنظيمـات النقابيـة والعماليـة باالس

  )4(.في العالم

ســـمحت الحكومـــة بتـــأليف النقابـــات العماليـــة علـــى أن تظـــم العمـــال األوروبيـــين واألفارقـــة 

يين علـى السـواء، إال أن القيـادة سـرعان مــا أفلتـت مـن يـد العمــال الفرنسـيين بعـد التحـاق الفرنســ

بــالجيوش وأصــبحت األغلبيــة الفرنســية أقليــة وتحكــم اإلفــريقيين فــي النقابــات، وكســبوا مكاســب 

                                                           

  .843، ص المرجع السابقجوزيف كيزاربو،  -  1

، اسـتطاع أن يهـيمن 1957جـانفي  19إلـى  16تأسـس فـي مـؤتمر كوطونـو الـذي انعقـد مـن :  االتحاد اإلفريقي للعمال - 2

  ).75، ص سابقالمرجع المحمد الطاهر بنادي، : أنظر(من النقابات في إفريقيا الغربية الفرنسية،  90%على 
  .845، ص المرجع السابقجوزيف كيزاربو،  -  3
  .70- 69، ص سابقالمرجع الالطاهر بنادي،  -  4
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ألنفســهم مثــل الحــق فــي اإلجــازة المدفوعــة األجــر، وحــق العمــال فــي النظــر فــي قضــاياهم أمــام 

محاكم عمالية، وهنا كانت مطالب النقابة لم تعدو المطالب العمالية، ولكن لـم يلبـث األمـر أن 

هــذا الحيـــز المحــدود وانتقـــل إلــى المجـــال السياســي ضـــمن صــفوف النقابـــات، خـــرج عـــن خــرج 

  )1(.القادة السياسيون فشكلت األحزاب السياسية المنظمة من أجل الكفاح لتحرير الوطن

 المفكرين واألدباء -2

جعل معارف الشعب تتسع بشكل عام والمتعلمـين إلى استعمال اللغة االنجليزية  صاحب

قــد تــم اإلطــالع علــى الكثيــر مــن األفكــار السياســية واالجتماعيــة واالقتصــادية بشــكل خــاص، ف

التــــي أدت إلــــى نشــــأة فكــــرة الطبقــــات الجديــــدة ومــــا يســــمى نيومــــان الــــذين أرســــلوا أبنــــائهم إلــــى 

والمدرســـــين المـــــدارس والجامعـــــات، حيـــــث شـــــكلوا فيمـــــا بعـــــد طبقـــــة مـــــن األطبـــــاء والمحـــــامين 

     )2(.والموظفين اإلداريين

ل المفكـرون إلـى الشـعور القـومي مـن خـالل معانـاتهم مـن التبعيـة الثقافيـة، وفـي وقد وص

هــذا المجــال وجــد اإلفريقيــون أنفســهم مــع الكتــاب يمشــون فــي قافلــة فكريــة واحــدة نحــو أرضــهم، 

نشـــأ شـــاعر المارنينـــك ايســـن ليـــرو صـــحيفة أدبيـــة ســـماها الـــدفاع المشـــروع، وظهـــر بعـــده أوقـــد 

، وذلـــك بعـــد انتقـــال مجموعـــة مـــن )3(ا عـــن مشـــاعرهم وأفكـــارهمكوكبـــة مـــن الكتـــاب الـــذين عبـــرو 

وأوروبـــــا، حيـــــث اســـــتفادوا مـــــن التنظـــــيم والسياســـــة  االفـــــريقيين للدراســـــة فـــــي الواليـــــات المتحـــــدة

واطلعوا على مبـادئ الثـورة الفرنسـية وحقـوق اإلنسـان، وتـم بعـد ذلـك مقارنـة  والعالقات الدولية،

روبيـين واإلحسـاس بالمعانـاة مـن خـالل األوضـاع التـي حقوقهم مع الحقوق التي يتمتع بهـا األو 

أثـر بـالغ فـي م 1941لميثـاق األطلسـي ليعيشها السكان األفارقة في القارة اإلفريقيـة، وقـد كـان 

                                                           

  .432، ص المرجع السابقرياض زاهر،  -  1
  .18، ص م1969مكتبة األنجلو، القاهرة،  د ط،  ،)1969-1960(سنوات الحسم في إفريقيا عبد المالك عودة،  -  2
  .848، ص المرجع السابقجوزيف كيزاربو،  -  3
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نمو الـوعي التحـرري بـين أوسـاط النخـب، حيـث نصـت المـادة الثالثـة علـى حـق كـل شـعب فـي 

  )1(.تنظيم نفسه

 1946كل من أشكال التعبير، وكـان ذلـك قبـل سـنة جاءت الحركات الثقافية والدينية كش

  )2(.ي بقبول النظام االستعماريحظ احيث كان محدودا للغاية وسلك مسار 

بمعرفـة أليـون ديـون  Présence Africaneبـدأ صـدور صـحيفة  1947ففـي بـاريس سـنة 

وهــو جــامعي ســينغالي، كــان عضــو فــي مجلــس الشــيوخ، ولــم تكــن هــذه الصــحيفة ذات توجــه 

ولكــــن هــــدفها هــــو إثبــــات الشخصــــية الثقافيــــة اإلفريقيــــة، وكــــان تقــــدما لالديولوجيــــة  سياســــي،

  )3(.االستعمارية وواقع االستعمار

التــي كــان يشــرف " الحضــور اإلفريقــي"اســتمرت حركــة األفكــار وانتعشــت علــى يــد مجلــة 

، كمـا )4(األفارقـة آالمقام المفكرون بدورهم التاريخي فـي تمثيـل حيث عليها السيد ألبون ديون، 

فيـد ديـوب كانـت أقـل اتسـاما داظهر في الخمسينات روايـة الهجـاء للواقـع االسـتعماري علـى يـد 

  .)5(لالستعمارنقد  بالطابع النضالي، ولم يكن أقل

لم يعتبر االستعمار نقمـة فحسـب علـى إفريقيـا بـل كـان فـي الوقـت نفسـه نعمـة، ألن قـادة 

ار فكسبوا بـذلك الـوعي وحصـلوا علـى األدوات الحركات االستقاللية درسوا في مدارس االستعم

  .العلمية والسياسية من أجل الوصول إلى االستقالل

                                                           

  .69، ص سابقالمرجع الالطاهر بنادي،  -1

 د ط، ،1935-1880إفريقيــا فــي ظــل الســيطرة اإلســتعمارية  ،تــاريخ إفريقيــا العــامكانــال، وأدو بــواهن،  هجــان ســوري -2

  .207ص ، 7، ج1998اليونسكو، لبنان، 
  .848، ص المرجع السابقجوزيف كيزاربو،  -3
  .208ص، المرجع السابق أدوبواهن، كونال، هجان سوري -4
  .71، ص المرجع السابقالطاهر بنادي،  -5
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شـــكلت أيضـــا المنظمـــات الطالبيـــة فتولـــدت عنهـــا مجموعـــة مـــن األشـــخاص السياســـيين ت

الـــذين قـــاموا بتوجيـــه الشـــعوب مـــن أجـــل تحقيـــق المطالـــب المرجـــوة، ومـــن بـــين هـــذه الجمعيـــات 

  )1(.داء في باريسجمعية طالب إفريقيا السو 

  :األحزاب الوطنية -3

اختلــــف تطــــور الحركــــات الوطنيــــة فــــي إفريقيــــا حســــب التطــــورات العالميــــة واالقتصــــادية 

والسياســية وطبيعــة الحركــات الوطنيــة نفســها، فمــثال فرنســا حاولــت إذابــة الشخصــية اإلفريقيــة 

  )2(.ستقالل التاملكن قوة الحركات االستقاللية خاصة في غينيا كان هدفها الوصول إلى اال

اتسمت األحزاب اإلفريقية منذ البداية بطابع شخصي جدا، وقد كـان مؤسـس الحـزب هـو 

الذي يضع له النظم واألسس وهو الذي يستقطب آالم وآمال النـاس خـالل المعـارك السياسـية، 

 بحيث يصبح قائد الحزب هو نفسـه المبـدأ والبرنـامج والنظـام، وقـد يتحـول الـوالء السياسـي عنـد

    )3(.الكثير من األنصار إلى نوع من التقديس

مــن طــرف كــازلي  1920اقتصــر نشــاط الحــزب الــوطني إلفريقيــا الغربيــة المؤســس ســنة 

ب بتعمـــيم هـــايفورد، حيـــث كـــان ينتمـــي إلـــى هـــذا الحـــزب عناصـــر مـــن الطبقـــة الوســـطى، وطالـــ

وجمعيــات الشــباب  واهتمامــه بالسياســة كــان مــن خــالل إســناد النقابــاتالديمقراطيــة فــي اإلدارة، 

  )4(.وضمان التمثيل ضمن المجلس التشريعي المحلي ولو بعدد قليل

                                                           

  .71، ص المرجع السابقالطاهر بنادي،  -1
  .70، ص نفسه -2
  .865، ص المرجع السابقكيزاربو، جوزيف  -3

 م،2009ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  د ط، ،تاريخ االستعمار والتحر ر في إفريقيا وآسياعبد الحميد زوزو،  -4
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ــــا واســــتبداديا، فقــــد كانــــت صــــارمة مــــع األحــــزاب  ــــدول االســــتعمارية قمعي كــــان تعامــــل ال

والسياســة، ولــم تلجــأ إلــى أســلوب اإلقنــاع والمهادنــة مــع الشــعب، فقــد ســمحت فرنســا بعــد ســنة 

ي وٕاقليمـــي، ولـــم تكـــن فعالـــة سياســـيا واقتصـــر عرقـــنـــي و بإنشـــاء هيئـــات علـــى أســـاس دي 1945

اهتمامهــا علــى حمايــة الحقــوق التقليديــة لزعمــاء القبائــل واألهــالي مــن التجــاوزات االســتعمارية 

  )1(.عليهم، ولم تنشط من أجل الحصول على السلطة

إن العديــد مــن البلــدان اإلفريقيــة ذات االتجــاه الــديمقراطي الغربــي قــد أخــذت مبــدأ الحــزب 

الواحــد والتعبيــر الــذي يمكــن إعطــاؤه بهــذا الصــدد هــو أن الدولــة اإلفريقيــة ليســت وليــدة األمــة 

وٕانمــا نشــأت نتيجــة المصــالح االســتعمارية بعــد اقتســام القــارة اإلفريقيــة مــن خــالل مــؤتمر بــرلين 

يقــوم الحــزب الوحيــد فــي البلــدان اإلفريقيــة علــى أســس  األوروبيــة،الــذي عقدتــه الــدول  1884

ضــم أفــراد مــن جميــع الطبقــات االجتماعيــة واالقتصــادية فــي المجتمــع، فالحــين عمــال، طبقيــة ي

طلبـــة، سماســـرة، مـــوظفين كبـــار وصـــغار، وفـــي بعـــض الـــدول اإلفريقيـــة يشـــكل الحـــزب الوحيـــد 

   .اإلطار التنظيمي
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  العوامل الخارجية لبروز الوعي القومي والفكر التحرري في غينيا: المبحث الثاني

  :IIو Iالعالمية الحرب  -1

نزاعــا بــين القــوى األوروبيــة، شــاركت فيهــا إفريقيــا بطريقــة  ا�ول��ىمثلــت الحــرب العالميــة 

وذلـك ألن أغلـب أطرافهــا كـان تــابع للحكـم األوروبـي، وقــد قامـت العديــد  ،مباشـرة وغيـر مباشــرة

كوســيلة مــن المعــارك علــى أراضــيها، اشــترك فيهــا الماليــين مــن الجنــود األفارقــة واســتعانوا بهــم 

لنقــل إمــدادات الجيــوش التــي كــان مــن الصــعب أن يــتم نقلهــا بالوســائل التقليديــة مثــل الســكك 

ألف من الجنـود األفارقـة فـي  150وراح على إثر ذلك حوالي  ،الحديدية أو على ظهر الدواب

هــذا المجــال، وبعــد انتهــاء الحــرب أصــبحت كــل الــدول اإلفريقيــة مرتبطــة بأحــد مــن األطــراف 

   )1(.في الحربالمتنازعة 

وذلــك مــن  ،قامــت الــدول االســتعمارية بتجنيــد العديــد مــن األفارقــة الــذين التحقــوا بــالجيش

كــان اإلفرقيــون يعرضــون خــدماتهم بحريــة ودون أيــة ضــغوط أو إجبــارهم  ثخــالل التطــوع حيــ

  )2(.على التطوع أو إلزاميا

جمعـت بـين الرجـل و  كما وصلت الحـرب العالميـة الثانيـة إلـى مختلـف األقطـار األوروبيـة

اإلفريقــي والرجــل األوروبــي، وقــد عــرف األفارقــة أن ســبب الحــرب هــو الســبب نفســه الــذي كــان 

ـــدفع بـــاإلفريقيين إلـــى الحـــرب أيضـــا هـــو رغبـــة فريـــق فـــي فـــرض الســـيطرة علـــى فريـــق آخـــر  ي

وٕاخضــاعه لســلطته، فلــم يــرى األفارقــة بيــنهم وبــين األوروبيــين أي فــارق، ولجــأت هنــا كــل مــن 

ـــة الـــذي يمثـــل المســـاواة والرغبـــة فـــي تحريـــر الشـــعوب لكـــن ر دول المحـــو  ـــى مبـــدأ الديمقراطي إل

صـــور لألفارقـــة أن هتلـــر هـــو بمثابـــة الطاغيـــة الـــذي كـــان هدفـــه هـــو فـــرض  األطلســـيالميثـــاق 

                                                           

  .230، ص المرجع السابقنال، وأدو بواهن، و ك هجان سوري - 1
  .228، ص نفسه -  2
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، بعد ذلـك عـرف سـكان إفريقيـا أن الحـرب سـوف تنتهـي سـواء بانتصـار )1(سلطته على الجميع

ريتهم اســـتنادا علـــى الوعـــود التـــي أصـــدرها كـــل مـــن الحلفـــاء أو المحـــور وسيحصـــلون علـــى حـــ

  .به الرئيس روزفلت ىالطرفين واعتمادا على ميثاق الحلف األطلسي الذي ناد

ولم تكد تنتهي الحرب حتى نادت أندونسيا باستقاللها عن طريـق االسـتقالل المسـلح كمـا 

العلميـــــة حصـــــلت الهنـــــد علـــــى اســـــتقاللها عـــــن طريـــــق الكفـــــاح الســـــلمي رغـــــم قلـــــة إمكانياتهـــــا 

لمئـات اآلالف مـن اإلفـريقيين، حيـث ، وبـذلك كانـت الحـرب العالميـة الثانيـة مناسـبة )2(والثقافيـة

اكتشفوا حقيقة األوروبيين من غير قناعهم اإلمبريالي، وعرفـوا قيمـتهم الشخصـية وأحسـوا بـأنهم 

ر الحـرب فرسان القضية وأيقنوا أنهم صناع التحرير اإلفريقي العظماء الذين نتجـوا عـن إعصـا

  )3(.وشارك بعضهم وانخرط في الحركات السياسية المبكرة في بالدهم

خاصــة الطبقــة المثقفــة مــنهم، حيــث حــركهم تيــار الحركــة الوطنيــة نحــو األمــام فلــم يكــن 

للنزعــة الوطنيـة اإلفريقيــة، ولكنهــا كانــت حــافزا كــذلك  ادور الحـرب قاصــرا علــى أن يكــون محفــز 

ــــا مــــن خــــالل محــــاولتهم إلخمــــاد العديــــد مــــن بالنســــبة لألوروبــــي وبالضــــبط فــــي ج نــــوب إفريقي

   )4(.التمردات التي قام بها األفارقة ولكنها لم تستطع إخماد الروح التي أثارت هذا التمرد

بنيتهــا التحتيــة  وأصــبحت ،الماديــة والبشــريةهنــا خرجــت أوروبــا مــدمرة القــوى مــن الناحيــة 

مــن ســباتها إال مــن خــالل المســاعدات  ولــم تــنهض أوروبــا الغربيــة ،وأســطولها مــدمر ،ضــعيفة

                                                           

  .431، ص المرجع السابقزاهر رياض،  -  1
  .432 ، صنفسه -  2

  .831، ص المرجع السابقو، بكيزار جوزيف  -  3
  .332ص  ،المرجع السابق وأدو بواهن، ،نالو ك هجان سوري -  4
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و م أ، وذلـك بعـدما كانـت مدينـة إلفريقيـا التـي أبقتهـا سـيدة العـالم طـوال النصـف الالتي قدمتها 

  .)1(الو م أ واإلتحاد السوفياتي للدول الكبرى وتنازلت عن مركزها العشرين،األول من القرن 

ن، باإلضــافة إلــى الحركــة وحركــة الســودا 1919ظهــرت الحركــة القوميــة المصــرية ســنة و 

، وقــد )3(حفيــد األميــر عبــد القــادر الجزائــري )2(التــي قامــت فــي الجزائــر عــن طريــق األميــر خالــد

صـــــدى فـــــي المغـــــرب وذلـــــك بقيـــــام زعـــــيم الريـــــف عبـــــد الكـــــريم أيضـــــا لحركـــــة المصـــــرية لكــــان 

ي الـذي قـاوم كـل مـن االسـتعمار الفرنسـي واإلسـباني معـا، وفـ 1922بحركته سـنة  )4(الخطابي

   .)5(تونس قام عبد العزيز الثعالبي بتقديم عريضة إلى الرئيس ولسن مطالبا باالستقالل

  

  

                                                           

تكون االتحاد السوفياتي في البداية من اتحاد أربع جمهوريات سوفيتية اشتراكية سابقة إال أنه بحلول : اإلتحاد السوفياتي - 1

زوليخـة : أنظـر(.  لخمسة عشـر دولـة وقـد ولـد مـن رحـم اإلمبراطوريـة الروسـيةكان االتحاد قد أصبح كيانا ممثال 1949عام 

، مـذكرة لنيـل شـهادة الماسـتر فـي التـاريخ  م1985/1991دور ميخائيل غوربا تشوف في سقوط االتحـاد السـوفييتيمعلم، 

  ).09م، ص2014/2015المعاصر، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
  .831 ، صالمرجع السابقكيزاربو، جوزيف  -2
هو عبد القادر ابن محي الدين بن مصطفى، وهو أمير ومجاهد ولد بمعسكر، وهو مؤسس  :األمير عبد القادر الجزائري -3

الدولــة الجزائريــة الحديثــة، خــاض معــارك ضــد االحــتالل الفرنســي للــدفاع عــن الــوطن، وبعــدها نفــي إلــى دمشــق وتــوفي فيهــا، 

األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء مـن العـرب خير الدين الزركلي،  :أنظر( .اشتهر بمناهضته لالحتالل الفرنسي

    ).46-45، ص 4، ج م1980، دار العلم للماليين، بيروت، 5، طوالمستعمرين والمستشرقين
ة، حفظ من قبيلة أمازيغية والده عبد الكريم الخطابي حرص على تربيته وتعليمه، درس اللغة العربي :عبد الكريم الخطابي -4

القــرآن الكــريم، ثــم توجــه إلــى مدرســة القــرويين لدراســة الفقــه اإلســالمي، تقلــد مناصــب عديــدة، مــارس مهنــة التعلــيم، ثــم أصــبح 

صحفي لجريدة تلغراف في الريف، ثم قاضي القضاة في مكتب الشؤون األهلية، ساهم إلى جانب والده في مقاومة االحـتالل 

محمــد عبــد : أنظــر( .1944فــي أحــد الســجون وأصــبح قائــدا للمقاومــة الريفيــة ســنة  م، أســر1920اإلســباني، ثــم خلفــه بعــد 

  ).17م، ص 2011، دار التقوى للنشر، اإلسكندرية، 1، طمائة من عظماء األمة غيروا مجرى التاريخالمالك الزغبي، 
  .832 ، صالمرجع السابقكيزاربو،  جوزيف -  5
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  :اإلفريقيةالجامعة  -2

فكرة الوحدة اإلفريقيـة، حيـث نتجـت عـن مـا سـمي بالجامعـة  19ظهرت في أواخر القرن 

عمــت اإلفريقيــة، والمقصــود منهــا هــو تجمــع الزنــوج ضــد الرجــل األبــيض أي األوروبيــين، وقــد 

هــــذه الفكــــرة بــــين الرقيــــق والزنــــوج الــــذين ســــافروا إلــــى أوروبــــا وأمريكــــا وطــــالبوا بإلغــــاء التفرقــــة 

  )1(.بحقوق األفارقة وسط األوروبيين واالعترافالعنصرية والمساواة 

وكان األساس منها هو تأكيـد المبـادئ الشخصـية اإلفريقيـة، فالعامـل المشـترك هـو تـاريخ 

ــــذي يســــتوجب التضــــ ــــي ســــبيل امن االســــتعمار ال ــــي اجتمعــــت ف ــــدول اإلفريقيــــة الت ــــين ال مــــن ب

وعقـد  م1919ألول مرة عام  وللتعبير عن الكفاح، وقد أطلق اسم الجامعة اإلفريقيةاالستقالل 

، حيث مثلت تلك المؤتمرات صـوت جديـد إلفريقيـا عـن 1945مؤتمرات حتى عام  5بعد ذلك 

    )2(.رطريق زعماء عادوا إلى بلدانهم وتزعموا حركات التحر 

لــم يكــن مفهــوم االســتقالل الــوطني ذو  )3(وفــي ظــل عقــد أول مــؤتمر للجامعــة اإلســالمية

بجعــل األفارقــة يشــتركون فــي  1919فــي أول مؤتمراتهــا فــي مــارس  بلــطصــورة واضــحة، فقــد 

، نـتج عـن )4(الحكم المحلي والتدرج في المناصب العليا في الدولة حتـى يحكـم اإلفريقـي إفريقيـا

فرقانية وحركة وحـدة الشـعوب االفريقيـة والتـي كـان نشـاطها تي عقدت مصطلح االالمؤتمرات ال

الشـعوب االفريقيـة، إال أن مـن كـانوا وراءهـا  مركزا خـارج إفريقيـا رغـم أنهـا سـميت بحركـة وحـدة

                                                           

الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب،  د ط، ،الوحـدة اإلفريقيـة واالتحـاد اإلفريقـيإفريقيا في إطار منظمة عادل عبد الرزاق،  -1

  . 13، ص م2008القاهرة، 
  .161، ص م1970مكتبة القاهرة، ، 1ط ،مشاكل إفريقيا في عهد االستقالل، العزيز الرفاعي عبد -  2
فــوذ االســتعماري الزاحــف، وقــد انتقلــت هــي عبــارة عــن تجمــع المســلمين فــي جبهــة واحــدة لمواجهــة الن :الجامعــة اإلســالمية -3

فتيحة عالم وسميرة قسـوم، : أنظر( .الفكرة إلى حيز التطبيق عندما حمل لواؤها السلطان عبد الحميد الثاني خالل فترة حكمه

، مــذكرة لنيــل شــهادة ماســتر، تخصــص )م1914-1876(دور حركــة الجامعــة اإلســالمية فــي مواجهــة االســتعمار الغربــي 

م، ص 2016-2015تعمارية فـــي الـــوطن العربـــي، قســـم التـــاريخ، جامعـــة الجياللـــي بونعامـــة، خمـــيس مليانـــة، الظـــاهرة االســـ

34.(    
  .165، ص المرجع السابق، العزيز الرفاعيعبد  -  4
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ليســوا أفارقــة فــي الواقــع بــالمعنى الــوطني وٕانمــا ينتســبون إلــى القــارة بــاللون واإلحســان وبأصــالة 

يــة، ومــن هــؤالء وليــام سلفســتر والــذي أعتبــر رائــد الفكــر االفريقــاني والــذي دعــى جــذورهم االفريق

م وناقشـت فيـه موضـوع اعتـداءات الكولـون واغتصــابهم 1919إلـى عقـد مـؤتمر لنـدن فـي ســنة 

  .   )1(لألراضي االفريقية

ومـــن أهـــم المـــؤتمرات وأبرزهـــا فـــي مشـــوار الوحـــدة اإلفريقيـــة انعقـــاد مـــؤتمر بـــاريس عـــام 

  . 1945تر عام سومانش 1923، ولشبونة عام 1921مر لندن وبروكسل عام ومؤت 1919

تر فيعتبـــر البدايـــة الفعليــــة فـــي مشـــوار الوحـــدة اإلفريقيـــة، فقـــد نــــادى ســـشنأمـــا مـــؤتمر ما

بمعدات االستعمار والتفرقة العنصرية، توالت األحداث إلـى أن عقـد أول مـؤتمر بصـفة رسـمية 

تمثلــت  1958ة التــي نــادت باســتقاللها فــي أكــرا ســنة اجتمــع فيــه مجموعــة مــن الــدول اإلفريقيــ

   .)2(ليبيريامصر، اثيوبيا، السودان، ليبيا، المغرب، تونس، غانا، : تلك الدول الثمانية في

ثرها في العالم حين لم تكـن الـدول الكبـرى علـى أوقد صدر عن المؤتمر بيانات كان لها 

ت تخشــى مــن التيــار الــذي تزعمتــه كــل مــن علــم تــام بكيــان الــدول اإلفريقيــة الحديثــة، وقــد كانــ

مصر وغانا في ذلك الوقت، وكانت البيانات تؤكد التزام الـدول اإلفريقيـة لـيس فقـط لمصـالحها 

  )3(.وٕانما بمصالح الدول اإلفريقية األخرى، وكذا أهمية استقالل القارة ككل

رارا لتقاليـــد ، وكـــان ذلـــك اســـتمم1958كمـــا عقـــد مـــؤتمر غانـــا للشـــعوب اإلفريقيـــة فـــي ديســـمبر 

المـؤتمرات السـابقة للجامعـة اإلفريقيـة، كمـا عقـدت مـؤتمرات فـي كـل مـن تـونس والقـاهرة أكـدت 

  . )4(فيه على دعم العمل الموحد للشعب اإلفريقي

  

  

                                                           

  .165ص  ،المرجع السابق ،عبد الحميد زوزو -  1

  .13، ص المرجع السابقعادل عبد الرزاق،  -  2
  .14، ص نفسه -  3
  .164، ص المرجع السابقز الرفاعي، عبد العزي -  4
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  :هيئة األمم المتحدة -3

عــامال و هيئــة األمــم المتحــدة ســاحة للصــراع بــين التيــارين االســتعماري والتحــرري  تعتبــر

، أسسـت هيئـة األمـم المتحـدة فـي سـان )1(ه الدور الفعال في إنهـاء االسـتعمارآخر جديد كان ل

كـان قـد و التي لعبـت دور كبيـر فـي النهضـة القوميـة االفريقيـة، م 1945أكتوبر  فرانسيسكو في

أهدافها المثلى هو أن تقوم بنشر العالقات المبنية على احترام حقوق اإلنسان وحـق تقريـر من 

، وأصـــبحت )2(حت محكمــة يلجـــأ إليهــا ممثلــي الشـــعوب المســتعمرةمصــير الشــعوب، فقـــد أصــب

مركز للدعاية والوسيلة التـي توصـل أصـوات الشـعوب المستضـعفة، وشـكلت حمـالت عسـكرية 

  .تعمل على تحقيق السالم في األماكن التي تعرضت لألخطار

 حيث كانت الوسيلة التـي سـمحت لالفـريقيين أن يطلعـوا علـى العـالم الخـارجي مـن خـالل

بعثــات التحقيـــق فـــي مــا يخـــص التمييـــز العنصـــري التــي كانـــت ترســـلها إلــى إفريقيـــا، وكـــذا مـــن 

، وقــد أصــبحت هيئــة األمــم المتحــدة ســاحة )3(خــالل منظماتهــا المتخصصــة كمنظمــة اليونســكو

للصـــراع بـــين التيـــارين االســـتعماري والتحـــرري، فقــــد ســـاعدت الـــدول المســـتعمرة علـــى تطــــوير 

تعـــود قـــادرة علـــى اإلدارة الذاتيـــة أو تتأهـــل لالســـتقالل، هـــي تعتبـــر  محمياتهـــا تـــدريجيا إلـــى أن

مايتهـا أمــام الجمعيـة العامـة لألمــم المتحـدة ومجلـس الحمايــة، حمسـؤولة عـن الـدول التــي تقـوم ب

حيث أن الدول الوصية أصبحت مقيدة باتفاقيات الحماية التي من جملـة مـا تـنص عليـه قبـول 

  .    )4(دورية للوفودالدول المكلفة باإلدارة بزيارات 

تقارير سنوية عن الوضع فـي المحميـات هـذا بالنسـبة لألقـاليم الخاضـعة  من أجل تحرير

تغيــرت تســميتها فأصــبحت بــدورها تعــرف باألقــاليم  لنظــام الحمايــة، أمــا عــن المســتعمرات التــي

غير الحـرة، وقـد تنـاول الفصـل الحـادي عشـر هـذا الموضـوع رغـم أن التوصـيات المتعلقـة بهـذا 

                                                           

  .123، ص المرجع السابقعبد العزيز الرفاعي،  -  1
  .830ص ، المرجع السابق، جوزيف كيزاريو -  2
  .836، ص نفسه -  3
  .123 ، صالمرجع السابقعبد العزيز الرفاعي،  -  4



 إرهاصات العمل السياسي في غينيا                                        :الفصل الثاني

 

61 

الصـــنف مـــن األقـــاليم يتصـــف بالعموميـــات والتـــزام الـــدول المكلفـــة بـــاإلدارة بـــأي التـــزام سياســـي 

     )1(.صائية إلى األمين العاممحدد باستثناء المادة التي توصيها بتقديم معلومات إح

تـــم  1945جويليـــة  26وبعـــد إجـــراء مناقشـــات حـــادة بـــين التيـــارين االســـتعماري والتحـــرري فـــي 

  .التوقيع على ميثاقها

وقد جاء في لوائح األمم المتحدة التي تؤكد على احترام حقوق اإلنسـان، كمـا جـاء فـي الميثـاق 

 م1952الئحــة األمميــة التــي صــدرت فـــي ، باإلضــافة إلـــى م1948العــالمي لحقــوق اإلنســان 

والتي توصي بتأكيد الحقـوق األساسـية لإلنسـان، فقـد أدرك األفارقـة مـن خـالل هـذه التنظيمـات 

  :التي جاءت بها األمم المتحدة مجموعة من الحقوق المتمثلة في

  .الحق في تقرير المصير والتحكم في نوع الحكم السائد في بالدهم -

المتحدة االلتزام برعايـة مصـالحهم والعمـل علـى تـرقيتهم العتبـاره واجـب أن على هيئة األمم  -

 .من واجباتها نحوهم

    )2(.الحق في الوصول إلى االستقالل والحكم الذاتي خالل الوصاية -

احتلـــت المســـألة االســـتعمارية حيـــز ال بـــأس بـــه فـــي ميثـــاق األمـــم المتحـــدة، حيـــث شـــغلت 

وعنوانـه التصـريح الخـاص باألقـاليم التـي ال تتمتــع  الحـادي عشـرفصـول كاملـة، الفصـل  ثالثـة

، والفصــــل الثــــاني عشــــر الــــذي يحتــــوي علــــى النصــــوص )74-73(بــــالحكم الــــذاتي المادتــــان 

ــــى )76-75(المتعلقــــة بنظــــام الوصــــاية المادتــــان  ــــذي يحتــــوي عل ــــث عشــــر ال ، والفصــــل الثال

الوصـــاية  النصـــوص المتعلقـــة بتشـــكيل وظـــائف الســـلطات وقواعـــد التصـــويت وٕاجـــراء مجـــالس

مـادة مـن إجمـالي مـواد الميثـاق البـالغ  19، ويبلـغ عـدد هـذه الفصـول الثالثـة )91-86المواد (

  )3(.111عددها 

                                                           

  .78، ص المرجع السابقنادي، محمد الطاهر ب -1
المجلــس األعلــى د ط، ، 1945نصــف قــرن، دراســة فــي تطــور التنظــيم الــدولي منــذ  األمــم المتحــدة فــيحســن نافعــة،  -2

  .155، ص م1995للثقافة والفنون، الكويت، 
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هيئــة األمــم المتحــدة تغيــرات تنظيميــة مختلفــة مثــل التنظــيم الــذي أنشــئ فــي ســان  وقــد مــر علــى

ور الرئيسي فـي ، فقد تغيرت صورة إفريقيا المستعمرة وكان للمنظمة الد1945فرانسيسكو عام 

 . )1(التأثير على القارة بطريقة ايجابية من خالل حركات التحرر
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  تطور العمل السياسي أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية: المبحث الثالث

  :مؤتمر برازافيل -1

ألزمت األحداث العالمية التي مرت بفرنسا نفسها ساستها بأن يراجعوا مـوقفهم وسياسـتهم 

مــع الــدول الخاضــعة لنفــوذهم، وأدى هــذا إلــى عقــد عــدة مــؤتمرات لمناقشــة عالقــة فرنســا األم 

  )1(.بمستعمراتها

كما أعطى المذهب األمبريالي الفرنسي اإلدماجي الذي اعتمدت عليه السياسـة الفرنسـية 

  )2(.هيمنة واسعة على شؤون البالد سياسيا، اقتصاديا، واجتماعيا

لعالميــة الثانيــة نشــأ موقــف ثــوري عنــدما انهــارت حكومــة فرنســا الحــرب ا ولكــن بعــد قيــام

ذلـك اإلفريقـي الـذي وصـل  ،)3(هيـوتحالفت حكومة فيشي مع ألمانيا النازية، وبـرز فلـيكس أبوني

والحلفاء وأصدر نشـرة  ،)4(ولغإلى منصب الحاكم العام في إفريقيا االستوائية الفرنسية، وأيد دي

ة االسـتيعاب االنـدماجي، وطالبـت بـاحترام المؤسســات م عبـرت عـن رفـض فكـر 1941فـي عـام 

    )5(.والنظم والعادات القبلية

وتماشـــيا مـــع هـــذه التطـــورات بـــدأت فرنســـا تـــدعوا إلـــى عقـــد مـــؤتمر، حيـــث انعقـــد مـــؤتمر 

 28م، واختـــتم فـــي 1944 جـــانفي 30برازافيـــل أو مـــا يســـمى بـــالمؤتمر اإلفريقـــي الفرنســـي فـــي 

ـــــوزير 1944 فيفـــــري ـــــي م تحـــــت رئاســـــة ال ول وحكـــــام غـــــليفـــــان بحضـــــور ديتالمســـــتعمرات روي

المستعمرات ورجال اإلدارة الفرنسية وبعـض أعضـاء البرلمـان ،وغـاب فيـه اإلفـريقيين، وأهـم مـا 

                                                           

  .288، ص إفريقيا تاريخعبد اهللا عبد الرزاق، شوقي الجمل،  -1
  .80- 79، ص في تاريخ دراساتعبد اهللا عبد الرزاق،   شوقي الجمل، -2

م، 1925م، تخرج برتبة طبيب من مدرسة الطب بـداكار عـام 1904سياسي من ساحل العاج، ولد عام : هفليكس أبوانيي -3

  ).107، ص إفريقيونعبد الحميد عبد النبي، ال: نظرأ( .م1960تولى رئاسة الجمهورية عام 
قائـد عسـكري فرنسـي ورجـل كبيـر ورئـيس جمهوريـة فرنسـا، قـاد المقاومـة الفرنسـية ضـد ) م1970-1890: (شارلول غدي -4

محمـد الطـاهر : أنظـر( .بعـد منـاورات عديـدة، وقـع اتفاقيـات مـع الجزائـر 1858االحتالل النازي بعد وصوله إلى الحكم عام 

   ).81، ص سابقالمرجع الادي، بن
  .387، ص بقالمرجع الساجي دي،  فيج -  5
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كمـــا اشـــترطت فرنســـا  االســـتعماريةجــاء فيـــه رســـم الخطـــوط العريضـــة لسياســـة اإلدارة الفرنســـية 

  .)1(بعيداد الحكم الذاتي النهائي حتى ولو في المستقبل البعاست

ومن جملة التوصيات التي خرج بها المؤتمر مطالبة بيانه بالالمركزية وجمعيـات تمثيليـة 

وأصـر المـؤتمر علـى إلغـاء قـانون الفرنسـيين، و من المستعمرات يكون أعضاؤها من اإلفريقيين 

نــديجينا والعمــل اإلجبــاري، وكــان المــؤتمر قــد اعتــرف بحــق اإلفــريقيين فــي حيــاة أفضــل ممــا األ

  . هم السادة البيضمنح

المــــؤتمر هــــو االتجــــاه نحــــو تحــــرر المســــتعمرات حتــــى فــــي المســــتقبل  عدهبتســــاوأهــــم مــــا 

 ،القريــب، كمــا أشــار إلــى ضــرورة تمثيــل المســتعمرات علــى نطــاق واســع فــي الجمعيــة الوطنيــة

تقــــديرا لتلــــك التضــــحيات التــــي قــــدمتها المســــتعمرات خــــالل الحــــرب  ،وفــــي المجــــالس المنتخبــــة

رتبــاط فرنســا مــع مســتعمراتها فــي اتجــاه فيــدرالي الهــدف منــه تــدعيم وحــدة فرنســا وظهــرت فكــرة ا

  )2(.الكبرى

واالقتصـاد  ،والتعلـيم ،واتخذ المؤتمر قرارات هامة تتعلق بإصالح المشـكالت االجتماعيـة

  .واحترام حريات العمل، ومنع الظلم على اإلفريقيين، والنهوض بالصناعة اإلفريقية

علــى حقــوق  اتفــاقحركــة الوطنيــة أن مــؤتمر برازافيــل مــا هــو إال لقــد رأى بعــض قــادة ال

  )3(.االفريقيين وأنه محاولة إلطالة أمد االستعمار

  ):M.F.union francaiseاالتحاد الفرنسي ( 1946دستور  -2

بصـورة كاملـة، وكـان علـى  بوانيـه سالستعمارية الفرنسـية علـى يـد فيلـيكتقدمت السياسة ا

  )4(.أن تصبح اتحادا فرنسيا يضم المستعمرات فيما وراء البحار اإلمبراطورية الفرنسية

                                                           

  .82، ص في تاريخ دراسات، ابراهيم شوقي الجمل،  عبد اهللا عبد الرزاق -  1

  .83، ص نفسه -2
  .84، ص سابقالمرجع ال، هر بناديامحمد الط -  3
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م األســـاس الـــذي أنشـــئ عليـــه نظـــام 1944قـــرارات وتوصـــيات مـــؤتمر برازافيـــل  اعتبـــرت

، الذي ساعد الجمعية التأسيسـية عنـد وضـع دسـتور )1(االتحاد الفرنسي، وأقاليم ما وراء البحار

  .م1946أفريل 

  :ور تكوين االتحاد الفرنسي منومن أهم ما نص عليه هذا الدست

فرنســـا األوروبيـــة ومـــديريات الجزائـــر ومـــديريات مـــا (الجمهوريـــة الفرنســـية وهـــي المتروبـــول  -1

  ).وراء البحار

  .أقاليم ما وراء البحار وهي المستعمرات في إفريقيا -2

، كمــــا أن )2(الــــدول الشــــريكة، وهــــي منــــاطق الوصــــاية الفرنســــية فــــي الكــــامرون وتوجوالنــــد -3

  :التحاد سيكون من أجهزة متمثلة فيما يليا

 .الرئيس، وهو رئيس الجمهورية الفرنسية -

 .المجلس األعلى لالتحاد الفرنسي -

 .جمعية االتحاد الفرنسي -

لقــد تضــمن البــاب الثــامن وضــعية المســتعمرات فــدعى إلــى اإلعــالن عــن المســاواة بــين 

طالق صـفة المـواطن علـى سـكان جميع األجناس، وٕالغاء األنظمة المحلية في المستعمرات، وإ 

المستعمرات األصـليين مـع إنشـاء جمعيـات تمثيليـة محليـة، وكـان المـأمول مـن الدسـتور إدمـاج 

فرنسية، حيث تعطي الحكومة االستعمارية الحرية في اتخـاذ الجميع المستعمرات داخل الوحدة 

  )3(.القرارات السياسية لجميع الدول المنضوية تحت لوائها

  

  
                                                           

  .84، ص المرجع السابقمحمد الطاهر بنادي،  -  1
  .83، ص في تاريخ دراسات شوقي الجمل، عبد اهللا عبد الرزاق، -  2

3
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  :Loi Cadreاإلطاري  القانون -3

إن ضغط الحركات الوطنية، وٕالحاح الزعماء اإلفـريقيين للحصـول علـى االسـتقالل جعـل 

م فــي عهــد 1956، تصــدر القــانون اإلطــاري فــي جــوان )1(فرنســا فــي عهــد حكومــة غــي موليــه

وزيــر الداخليــة الفرنســي دوفــار الــذي وضــع أســس إصــالحات، حيــث تــم عرضــه علــى مكتــب 

، وكانــت أهــداف إصــدار هــذا القــانون هــو )2(م1956فيفــري 06الفرنســية يــوم الجمعيــة الوطنيــة 

مواكبــة سياســتها تطــورات المطالــب اإلفريقيــة وفــي نفــس الوقــت تراجعــت هــذه السياســات عــن 

  .  مناطق عديدة في العالم

إن ضــغط الحركــات االســتقاللية التحرريــة والقــوى المعاديــة لالســتعمار، اضــطرت فرنســا 

  :ايا سياسية جديدة هامة احتواها هذا القانون من بينهاإلى التسليم بمز 

  .المنفصلة وتبني مبدأ القائمة الواحدة االنتخابيةإلغاء نظام القوائم  -

توسيع سلطات الجمعيات اإلقليمية على وجه الخصوص، حيث صارت لها سـلطة التشـريع  -

م العـام الفرنسـي، مـع في المسائل ذات األهمية المحلية، وكـان ذلـك علـى حسـاب سـلطة الحـاك

ال تصــطدم ومصــالح فرنســا، فمــثال زاد عــدد أعضــائها فــي كــل مــن الســنيغال، غينيــا أن شــرط 

ساحل العاج، النيجـر والـداهومي، وذلـك مـن خمسـين عضـوا إلـى سـتين عضـوا، وفـي السـودان 

وفولتا العليا من خمسين عضوا إلى سبعين عضـوا، وفـي موريطانيـا مـن أربـع ) مالي(الفرنسي 

  .شرين إلى أربع وثالثين عضواوع

  .إنشاء مجلس حكومة في كل إقليم -

  .اإلقالل من صالحيات الحكومة العامة في إفريقيا -

تقســيم الخــدمات العامــة إلــى خــدمات ذات صــبغة إقليميــة وأخــرى تعنــى بمصــالح المجموعــة  -

  .كلها

                                                           

م، أشــد أعــداء 1957م 1956، سياســي ورجــل دولــة اســتعماري فرنســي رئــيس الــوزراء )م1975-1905: (موليــه غــي - 1

  ).85، ص المرجع السابقمحمد الطاهر بنادي، : أنظر( .الثورة الجزائرية
  .85 ، صالمرجع السابقمحمد الطاهر بنادي،  -  2
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ن ســت واثنــا يتــراوح أعضــاء المجــالس التنفيذيــة التــي جــاءت فــي القــانون اإلطــاري مــا بــي

عشـر عضـوا، وتكـون مسـؤولة أمـام الجمعيــات اإلقليميـة، وهـي تشـبه مجـالس الـوزراء، رغــم أن 

القــانون اإلطــاري مــنح مكاســب جديــدة لشــعوب المســتعمرات، إال أنــه البــد مــن زوال االســتعمار 

   )1(.ألنه حاول أن يعدل الوضع االستعماري دون إلغائه

  ): م1958ول غدستور دي(الفرنسية  مجموعةال -4

م كانــــت حركــــة التحريــــر 1958الجمهوريــــة الفرنســــية الرابعــــة فــــي مــــاي  عنــــدما ســــقطت

اإلفريقية قد بلغت أشدها، ولم يعد مشروع االتحاد الفرنسي كافيا، وبعد ذلك جـاءت الجمهوريـة 

ول غــ، فقــد انتخبــت دي)2(الخامســة التــي أقامــت نظــام الجماعــة الفرنســية محــل االتحــاد الفرنســي

 وت، وعلى الفور عمل على وضـع دسـتور جديـد فـي أ)3(م1958راء في أول جوان رئيسا للوز 

م الذي نص على تمتع المستعمرات بمجالس تشريعية وبحكم ذاتـي محـدود يكـون تحـت 1958

، ومـن )4(إشراف مجالس وزارية يرأسها رئيس الجمهوريـة الفرنسـية، لكـن هـذا الـنمط فشـل أيضـا

  :جملة ما جاء فيه ما يلي

ل هـذا الدسـتور رابطـة الجماعـة الفرنسـية، كفـفرنسا من الجمهوريـات اإلفريقيـة التـي تتكون  -1

  .وهو اتحاد فيدرالي من جماعات مستقلة

ومنــــدوب عــــن كــــل  ،تتكــــون حكومــــة الجماعــــة الفرنســــية مــــن رئــــيس الجمهوريــــة الفرنســــية -2

ماعــة ومستشــار فنــي، وتعتبــر حكومــة الج ،ســكرتير عــامو  ،جمهوريــة مــن جمهوريــات الجماعــة

والشــؤون االقتصــادية  ،مســؤولة عــن السياســة الخارجيــة للجماعــة، وعــن شــؤون الــدفاع والعمــل

  .العامة والتعليم العالي

للجماعـــة مجلـــس تنفيـــذي يتكـــون مـــن رؤســـاء حكومـــات الجماعـــة لدراســـة المســـائل الكبـــرى  -3

  .التي سبق وأن بحثها مجلس الوزراء
                                                           

1
  .86 ، صالمرجع السابقطاهر بنادي، محمد ال -  

  .85-84، ص في تاريخ دراساتشوقي الجمل، وعبد اهللا عبد الرزاق إبراهيم،  -  2
  .87، ص المرجع السابقمحمد الطاهر بنادي،  -  3
  .86، ص نفسه -  4
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يوخ مــن منــدوبين عــن برلمانــات الــدول نــص الدســتور علــى أن يكــون للجماعــة مجلــس شــ -4

  .االعضاء

  )1(.تقدم فرنسا المعونة الفنية واإلدارية ألعضاء الجماعة -5

بجولـة فـي المسـتعمرات اإلفريقيـة  وتأ 26إلـى  21ول بجولـة فـي الفتـرة مـن غوقد قام دي

لشـرح أهــداف دسـتوره، واشــترط علـى الــذين يرغبـون فــي االنضـمام إلــى دسـتوره التصــويت بــنعم 

 )2(أمــا الــذين يرغبــون فــي فـــك االرتبــاط وبالتــالي اختيــار الحريـــة فمــا علــيهم إال التصــويت بـــال

وعنــــدما طــــرح الدســــتور باالســــتفتاء وافقــــت عليــــه جميــــع المســــتعمرات بالبقــــاء فــــي المجموعــــة 

  )3(.الفرنسية عدا مستعمرة غينيا

ـــى دي م1958أوت  25إن يـــوم  ـــاكري، وبعـــد غـــيعتبـــر يومـــا أســـودا عل عـــودة ول فـــي كون

كمنـــدوب الـــوزير الفرنســـي لمـــا وراء البحـــار برنـــار كورنيـــه جنيتـــي، ول إلـــى بـــاريس أرســـله غـــدي

ـــام ســـ ـــام بالدعايـــة لالســـتفتاء، مقابـــل ذلـــك ق ـــ كويواســـتعان بمشـــايخ الطـــرق الصـــوفية للقي وري ت

  .)4(بمهاجمة االستفتاء وٕالغاء سلطة مشايخ الطرق الصوفية، وهاجم أساليب االستعمار

   

   

                                                           

  .85- 84، ص في تاريخ دراساتعبد الرزاق،  اهللاشوقي الجمل، عبد  -  1

  .89، ص ع السابقالمرجمحمد الطاهر بنادي،  -  2
  .85، ص في تاريخ دراساتشوقي الجمل، عبد اهللا عبد الرزاق،  -  3
  .90، ص نفسه -  4
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صـــغيرة وضـــعيفة، ولكنهـــا  كانـــت الحركـــات الوطنيـــة اإلفريقيـــة فـــي غينيـــا خـــالل بـــداياتها

تحمل في طياتها بذور التطور والقوة، فقد كانـت تعبـر عـن المسـتقبل المشـرق، لـذا وجـب علـى 

الشـــعوب اإلفريقيـــة توحيـــد صـــفوفها وتـــدعيم جهودهـــا، ورغـــم ان فرنســـا بـــادرت إلـــى إصـــالحات 

 يكوسعيا منها للحفاظ على نفوذها إال أن الشعب أصر على استرجاع سيادته، ولعب أحمد س

دورا رياديــا فــي دفـــع غينيــا نحــو تحقيــق االســـتقالل وترســيخ فكــرة أن أمــاني الشـــعوب ال تــوري 

يمكـــن أن تكـــون منحـــة مـــن دولـــة قويـــة، فعـــزم علـــى الجهـــاد مـــن أجـــل ضـــمان حريتـــه وتـــأمين 

  .مستقبل أرضه وعشيرته

تـوري علـى المسـرح السياسـي الغينـي كـان مـن أهـم العوامـل التـي  ر سيكوو ولهذا فإن ظه

عدت فـي بلـورة الشـعور القـومي ضـد االسـتعمار واسـتطاع بفضـل قـوة شخصـيته كسـب والء سـا

  .الجماهير الشعبية له
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  قيام األحزاب السياسة في غينيا :المبحث األول

لقـد جـاء فــي سـياق االســتيعاب نشـوء األحــزاب السياسـية فــي غـرب إفريقيــا الفرنسـية، وقــد 

فـــي المســـتعمرات البريطانيـــة بحكـــم أنهـــا كانـــت مرتبطـــة اختلفـــت هـــذه األحـــزاب علـــى نظيراتهـــا 

 :، ومن األحزاب السياسية التي قامت في غينيا)1(باألحزاب الفرنسية

  :التجمع الديمقراطي اإلفريقي -1

الذي يضـم  Rassemblementعمد عدد من النواب األفارقة إلى الدعوة إلى عقد مؤتمر 

ـــوبر  ـــع األحـــزاب السياســـية فـــي بامـــاكو أكت ـــه الـــوزير م1946جمي ، وقـــد أصـــدر مـــاريوس موتي

، تعليماتـه بمنـع انعقـاد هـذا المـؤتمر بـأي ثمـن، )2(االشتراكي للشؤون الفرنسية فيما وراء البحار

ومارس ضغطا على النواب االشتراكيين الذين كانوا قد وقعوا الدعوة إلى انعقـاد المـؤتمر لكـيال 

ســتوائية بلــوغ مكــان االنعقــاد، غيــر أن يحضــروه، ومــن جهــة أخــرى لــم تســتطع وفــود إفريقيــا اال

التجمــع الــديمقراطي  انعقــد علــى نحــو مــا كــان مقــررا، وأســفر عنــه إنشــاء تجمــع وهــوالمــؤتمر 

والذي ضم أحزابا أفريقية محلية حول مبـدأ مكافحـة االسـتعمار وانتسـب نـواب هـذا  ،)3(اإلفريقي

  .)4(التجمع إلى المجموعات الشيوعية في مختلف الجمعيات

                                                           

  .199 ، ص8، ج م1990اليونسكو، باريس، د ط، ، تاريخ افريقيا العام ووندجي. مزروعي، ك. أ.علي ،  -  1
  .200 ص، نفسه -  2
  .96 ص ،02أنظر الملحق رقم  - 3

  .201ص  ، المرجع السابق،ووندجي. مزروعي، ك. أ.علي  -  4
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وآييثــى  )1(بــواني، والمــين غــاي، وســنغور هيــيفو شــارك فــي هــذا المــؤتمر كــل مــن هو قــد و 

داهومي، وفيلي دايو سيتوكو من السودان، وياسين ديالو من غينيـا وفلـيكس تشـيكايا وغابرييـل 

   .)2(داير بوسيه من إفريقيا االستوائية

ماري والحفـاظ كان برنامج المؤتمر ينص على تحرير جميع دول إفريقيا مـن المـد االسـتع

علــى شخصــية الــدول المســتعمرة السياســة واالقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة، وتحقيــق الوحــدة 

الحرة لهذه الدول المتساوية في الحقوق والواجبات، وكانت الوسـائل التـي اقترحـت لتحقيـق هـذه 

 األهــداف هــي إتبــاع صــيغ جبهويــة مــن أجــل التحضــير لتحقيــق تجمــع ديمقراطــي إفريقــي واحــد

    )3(.يضم أحزاب جميع األقاليم

وعلى الصعيد التنظيمي أقر المؤتمر أن التجمع ال يعترف إال بحزب واحد في كـل إقلـيم 

تكرر أخطـاء األشـكال الشـبيهة التـي فشـلت فـي مهمتهـا بسـبب تنـافس أكثـر مـن توذلك لكي ال 

السـتقاللية ضـمن حزب داخل كل إقليم، كما أقر المؤتمر بأن كل فرع حزبي في إقليم يتمتـع با

   )4(.العام الذي حدده مؤتمر التجمع الديمقراطي اإلفريقي العام اإلطار

لقـــد ارتـــبط حـــزب التجمـــع اإلفريقـــي الـــديمقراطي بالشـــيوعيين الفرنســـيين الـــذي تطلـــع إلـــى 

الطموحات االستعمارية، وكانت السنغال هـي المسـتعمرة الوحيـدة التـي لـم يسـيطر عليهـا حـزب 

الحـزب عـن  انفصـلم 1946-1945اإلفريقي، ولكن خـالل الفتـرة مـا بـين  التجمع الديمقراطي

                                                           

في منطقة جوال بالسـنغال، تمكـن مـن الـتعلم حتـى المسـتوى الجـامعي  1906في عام  ولد ليوبولد سيدار سنغور: غورنس -1

سنغور بالشعر ألنه كـان مـتمكن فـي اللغـة  وامتازفي باريس، وحيث نشبت الحرب العالمية الثانية، التحق بالجيش الفرنسي، 

  ).115، ص القادة الفريقيون ،عبد الحميد عبد البي: أنظر( .الفرنسية والالتينية
  .903، ص المرجع السابقربو، اكيز  جوزيف -2
  .688، ص م1990، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 3، ط موسوعة السياسةعبد الوهاب الكيالي،  -3
  .688، ص نفسه -4
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نفـوذه فـي غـرب إفريقيـا الفرنسـي، ويرجـع الحـزب  م أكـد1956وفي عام  ،الشيوعيين الفرنسيين

  )1(.بواني الذي عين وزيرا في الحكومة الفرنسية في باريس هفوييهلى زعيمه إذلك 

اكري قــرارا يقطــع صــالته مــع كافــة الكتــل اتخــذ المــؤتمر فــي كونــ م1950ابتــداء مــن عــام 

م 1955البرلمانيـــة بفرنســـا، مـــن أجـــل قطـــع الصـــالت بـــالحزب الشـــيوعي الفرنســـي، وفـــي عـــام 

أكــدت اللجنــة التنســيقية المجتمعــة بكونــاكري علــى طــرد جميــع القــادة المتعــاطفين مــع الحـــزب 

  )2(.الشيوعي الفرنسي، وذلك إرضاء للحكومة الفرنسية

م فـي مسـودة الدسـتور وبـذلك أصـبح 1956الديمقراطي اإلفريقي سـنة ولقد ساهم الحزب 

من الممكن لكل مستعمرة فرنسية منفصلة أن يكون لها دستور، وكان لكـل مقاطعـة اتصـاالتها 

  )3(.الخاصة المباشرة مع فرنسا، وكانت سلطة الحاكم العام قد حددت في داكار

جانــب ســنغور ومؤيديــه فقــط،  كمــا تعــرض تطبيــق هــذا القــانون إلــى نقــد شــديد لــيس مــن

  .باإلضافة إلى الحزب الديمقراطي اإلفريقي

شــعر النقــاد بــأن الهــدف النهــائي مــن االســتقالل الكامــل إلفريقيــا لــم يكتمــل مــا لــم تتحــد 

المقاطعات اإلفريقيـة فـي وحـدات قويـة تمامـا، كـي تقـاوم الضـغوط األوروبيـة، واعتقـد الكثيـرون 

رنســـية كانـــت صـــغيرة وفقيـــرة بالمقارنـــة بفرنســـا، ألنـــه كـــان مــن األشـــخاص بـــأن المســـتعمرات الف

      )4(.عليها أن تحصل على حكم ذاتي في داخل االتحاد الفرنسي كدولة منفصلة

غـي (بسبب القانون الذي قدمه رئيس وزراء فرنسـا  االنشقاقأخذ التجمع الديمقراطي في 

مجـالس نيابيـة محليـة وبـدورها والذي عرف باسم القانون اإلطاري، حيث يقضي بإقامـة ) موليه

                                                           

  .402، ص المرجع السابقفيج جي دي،  -1
  .189، ص المرجع السابق، عبد الوهاب الكيالي -  2

3
  .403 ، صبقالمرجع السافيج جي دي،  -  

  .403، ص نفسه -  4
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حــول قضــية  الفــاتترســل الممثلــين عنهــا إلــى الجمعيــة الوطنيــة الفرنســية، باإلضــافة إلــى الخ

كــل فــرع  انفصــلالفيدراليــة أو االســتقالل، وحــول قضــية االســتفتاء الــديغولي إثــر هــذا االنشــقاق 

غينيــــا  الفــــرع فــــي غينيــــا باســــم حــــزب عــــن األصــــل وأصــــبح حزبــــا محليــــا مســــتقال، وقــــد عــــرف

    )1(.الديمقراطي

  :الحزب الديمقراطي الغيني -2

إثر مـؤتمر بامـاكو، الـذي كـان مـن مقرراتـه اعتـراف  م1958جرت انتخابات محلية عام 

والــذي  ز فيهــا حــزب غينيــا الــديمقراطيافرنســا بحــق تقريــر المصــير لشــعوب هــذه المنطقــة، فــ

لمحلـي والبـالغ عـددها السـتون حصل علـى ثمانيـة وخمـيس مقعـدا مـن مقاعـد المجلـس النيـابي ا

    )2(.مقعدا

كــان الهــدف مــن تأســيس هــذا الفــرع هــو توحيــد وتجميــع ســكان هــذا اإلقلــيم ومقــره مدينــة 

كوناكري، وفي بادئ األمـر كـان الحـزب الـديمقراطي الغينـي بمثابـة جبهـة قوميـة تضـم مختلـف 

لبعـد الـوطني واإلدارة األطياف، وكانت زعامته بمثابة لجنة تنسيق تضم عرقيات قوميـة، لكـن ا

  )3(.العرقية لكل منخرطيه االنتماءاتفي االستقالل جعلت منه ينأى جانبا عن 

أصبح الحزب الديمقراطي بضمه شتات المعارضة بمناسبة االستفتاء الحـزب الوحيـد فـي 

غينيــا، والــذي وضــع حــدا لســلطة الزعمــاء التقليــديين علــى إثــر صــدور القــانون األساســي، وقــد 

 انســحابلمســاعدات الفرنســية التقنيــة كليــا عــن غينيــا ومــا تــاله فــي ذلــك الوقــت إلــى دفـع قطــع ا

                                                           

  .98، ص التاريخ اإلسالميمحمود شاكر،  -  1

  .98، ص نفسه -  2
  .93، ص المرجع السابقمحمد الطاهر بنادي،  -  3
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، وقـد وسـع )1(ة المسـتعمراتمجموعـة مـن األسـاتذة األفـريقيين الـذين كـانوا قـد أتـوا إليهـا مـن بقيـ

   .)2(الحزب نطاق دعمه ليشمل المناطق الريفية بمحاربته نظام شيوخ القبائل

  :ي عن مبادئ هيقام الحزب الديمقراطي الغين

  .العمل على تجنيد اإلطارات الصادقة من أجل تحقيق دولة قوية دون تمييز عرقي وديني-

  .احترام الديمقراطية وحرية تعبير األفراد-

  .الشعبيةاختيار الديكتاتورية -

التركيــــز علــــى العمــــل العلمــــي مــــن خــــالل تحليــــل األوضــــاع القائمــــة، ومنهــــا رســــم األهــــداف -

  .والحلول المناسبة

  .القضاء على المنافسة الدينية والقبلية-

  .المساواة بين الرجل والمرأة من أجل تقدم البالد-

  )3(.انتخاب كافة المسؤولين للحزب بطريقة ديمقراطية-

أمــا فلســفة الحــزب فتقــوم علــى عــدم اإليمــان بمبــدأ تعــدد األحــزاب، وٕانمــا تقــوم علــى نظــام 

ة تضــم كــل الجمــاهير الشــعبية، حيــث يقــوم علــى الحــزب الواحــد الــذي يكــون بمثابــة وثبــة قوميــ

أســـلوب علمـــي أساســـه تحليـــل المواقـــف التـــي تثـــار وتحليـــل أهـــدافها وأســـبابها مـــن أجـــل ايجـــاد 

  .الحلول المناسبة وله فلسفة خاصة تسمى بالديكتاتورية الديمقراطية

                                                           

  .917، ص المرجع السابقكيزاربو، جوزيف  -  1
  .202، ص المرجع السابقأدو بواهن،  نال،اجان سوريه ك -  2

  .94، ص ابقالمرجع السمحمد الطاهر بنادي،  -  3
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فئــة الفالحــين، مجموعــات العمــال، مجموعــات : يقــوم الحــزب علــى أربــع فئــات كبــرى هــي

، تأثر الحزب الديمقراطي الغيني باألحزاب الشيوعية مـن الناحيـة )1(باب، مجموعات النساءالش

   )2(.التنظيمية وبناء خالياه، كما كان يدعوا إلى اإلشتراكية اإلفريقية

ركـــز حـــزب غينيـــا الـــديمقراطي فـــي برنامجـــه علـــى اإلنســـان اإلفريقـــي، وعلـــى الشخصـــية 

فقـد رأى فـيهم  ،سط الجماهير الشعبية، مخاطـب الفالحـيناإلفريقية فقد استطاع التغلغل في أوا

الركيــزة األساســية للنضــال الــوطني، مقنعــا الشــباب بقيمــة الشخصــية اإلفريقيــة، كمــا ركــز كثيــرا 

  )3(.على التنظيم النقابي

   

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .97، ص 03أنظر الملحق رقم  -  1

  .95ص ، المرجع السابقمحمد الطاهر بنادي،  -  2
  .52، ص إفريقيا والثورةتوري،  أحمد سيكو -  3
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  وري في العمل السياسيت بروز سيكو: المبحث الثاني

ة فــي مجموعــة الــدول الفرنســية، وكــان أحمــد كانــت غينيــا مــن بــين الــدول اإلفريقيــة الرائــد

هــو أيضــا الرائــد فــي دول هــذه المجموعــة نظــرا للمثــال الرائــع الــذي قدمــه عــن  )1(وريتــالشــيخ 

كيفية االعتزاز بالكرامة وكيف تكون التضحيات في سبيلها، وكان تاريخ حياة هذا القائد حافـل 

  )2(.منذ البداية بصور الجهاد ضد االستعمار

اء القارة اإلفريقية الذين قاموا بدور أساسي في توضـيح عناصـر الشخصـية وهو من زعم

اإلفريقية وتحديد معالمها، باإلضافة إلى الدور الذي قام به في الحركة الوطنية في بالده، فقـد 

تمكــن بفضــل وطنيتـــه وٕاخالصــه مـــن تحريــر بـــالده مــن االســـتعمار الفرنســي ومـــن الظلــم تعلـــم 

ى الــنفس، ومــن القــرآن الكــريم تعلــم الحكمــة، وبفضــل الــذكاء الــذي نــغومــن الفقــر تعلــم  ،الثــورة

اكتســبه مــن خــالل تجربتــه فــي الحيــاة اســتطاع خــالل ســنوات قليلــة االرتقــاء إلــى الصــف األول 

  )3(.للساسة اإلفريقيين وهو لم يتجاوز السادسة والثالثين من عمره

الحـذر والمكـر، وهـي أي الفيـل بسـبب صـبره وقـوة تحملـه مـع   Sitlyلقـب سـيكو تـوري بــ

الحكـم حتـى النهايـة وظـل  فـيوهو واحد من الزعمـاء القالئـل الـذين اسـتمروا  ،سمات شخصيته

   )4(.سنة يقود بإيمان وصبر مسيرة التحرر لبالده 26طوال 

  

  
                                                           

  .98 ، ص04أنظر الملحق رقم  -  1

  .45، ص المرجع السابقعبد الحميد عبد البي،  -2
  .1، ص 2013، العدد الرابع، قارتناإفريقيا مجلة ، الزعيم الغيني أحمد سيكو توريمجهول،  -3
ناميبيــا وأنغــوال نموذجــا (دور منظمــة الوحــدة اإلفريقيــة فــي حركــات التحــرر فــي إفريقيــا ســمية فيغــالي وســمية عالتــن،  -4

-2015، مـذكرة تخــرج لنيـل شــهادة الماسـتر، دراســات إفريقيـة، جامعــة الجياللـي بونعامــة خمـيس مليانــة، )م1963-1980

  .44م، ص 2016
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  :المولد والنشأة -1

بقريــة فارانــا فــي  1922ينــاير  15فــي   Ahmed Sékou Touréولـد أحمــد ســيكو تــوري

كــا الواقعــة بــالقرب مــن منــابع نهــر النيجــر، مــن أبــوين عــاملين فقيــرين بــين ســبعة منــاطق المالين

، درس فــي مدرســة أوليــه فــي قريــة كــورنكي، ثــم التحــق )1(اموري تــوريســ حفيـــــــــــــــدأشــقاء، وهــو 

  .)2(بمدرسة صناعية فرنسية، وفي نفس الوقت كان يواصل دراسته الثانوية بالمراسلة

المدرســـين الفرنســــيين لـــم يكــــن يعنـــيهم تثقيــــف  وقـــد أثـــاره الزعمــــاء ورغـــم صــــغر ســـنه أن

األطفـــال الغينيـــين بقـــدر اهتمـــامهم ببـــث المبـــادئ االســـتعمارية وروح الخضـــوع واالستســـالم فـــي 

تــوري بعــد ذلــك بمدرسـة للتــدريب الفنــي، لكنــه طــرد  نفـوس الشــباب اإلفريقــي، وقــد التحـق ســيكو

من اإلدارة الفرنسية للدارسـين بسبب تزعمه اإلضراب عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة 

  )3(.األفارقة

تــوري دراســته الثانويــة بالمراســلة، وعنــدما بلــغ الســن الثامنــة عشــر التحــق  واصــل ســيكو

بـــأول عمـــل لـــه ككاتـــب فـــي شـــركة فرنســـية، ثـــم حصـــل علـــى شـــهادة تأهلـــه للعمـــل اإلداري فـــي 

لخزانـة، لكنـه اكتشـف مصلحة التلغراف، وبـدأ يقـرأ بيـنهم ويثقـف نفسـه، ثـم انتقـل إلـى مصـلحة ا

  )4(.بعدم استطاعته التقدم في عمله كموظف بالجهاز اإلداري الفرنسي في غينيا

ويعـــد ســـيكو تـــوري أول مـــن أســـس نقابـــة فـــي غينيـــا عرفـــت باســـم نقابـــة مـــوظفي الـــرق والبريـــد 

  )5(.م1941والهاتف عام 

                                                           

  .18م، ص 1995، جدة، المملكة العربية السعودية، 1، طغينيا من االستقالل وحتى اليومر، اطالل محمد نور عط -1
ـــــك مـــــيالدي،  -2 ـــــاتومـــــاس باتري ـــــاء غـــــرب إفريقي ـــــة للطباعـــــة والنشـــــر د ط، ،شخصـــــيات زعم ـــــدار القومي  د س، ،د ب ال

  .34ص 
  .1ص  ،المرجع السابق إفريقيا قارتنا، -  3
  .18، ص المرجع السابق توماس باتريك، -  4
  .18، ص المرجع السابقر، اطالل محمد نور عط -  5
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  :توري من خالل التجمعات العمالية والشعبية شاط سيكون -2

تــوري لألوضــاع القائمــة دون دراســة فقــد ســافر إلــى أوروبــا وتجــول فــي  ولــم يستســلم ســيك

وتشــيكو  ،ودرس عــن قــرب حركــات واتجاهــات االتحــادات التجاريــة فــي بولنــدا ،مختلــف بلــدانها

حيــث نجــح فــي جمــع عــدد غيــر قليــل مــن  ،ســلوفكيا، واالتحــاد الســوفياتي، ثــم عــاد إلــى غينيــا

ما ساعده على ذلك هو تمكنـه مـن لغـة المـالنكي ولغـة العمال باإلضافة للوطنيين الغينيين، وم

واللغة الفرنسية، باإلضافة إلى قدرته الخطابية مما كفل له النجـاح، وقـد شـاع عنـه  ،وصو صال

  )1(".بأن سيكو توري يستطيع أن يقتل بالكالم :" القول

قابيـة لقد خلت سنواته األولى من الكفاح السياسي، وتركزت جهوده كلها في العمليـات الن

، )2(يومـــا 76العماليـــة، ولكـــن بعـــد انتصـــاره فـــي اإلضـــراب الـــذي نظمـــه للعمـــال والـــذي اســـتمر 

، حيـث كـان )3(والذي أجبر فيه اإلدارة االسـتعمارية آنـذاك علـى تطبيـق قـانون العمـل فـي غينيـا

  .)4(هذا اإلضراب بمثابة الشرارة األولى التي انبعث منها وعي العمال السياسي

ـــة فـــي غي فهـــو يعـــد أول مـــن ـــة مـــوظفي البـــرق والبريـــد "عرفـــت باســـم  ،يـــانأســـس نقاب نقاب

، فقــد اشــتغل ســيكو تــوري بالنشــاط النقــابي فــي بــالده، وكــان هــذا هــو )5(م1941عــام " والهــاتف

ســـكرتيرا عامـــا لنقابـــة ومـــوظفي وعمـــال هيئـــة  م1945فقـــد انتخـــب عـــام  ،مدخلـــه إلـــى السياســـة

م عـــين ســـكرتيرا للتنظـــيم القطـــري التحـــاد 1948وفـــي عـــام  المواصـــالت الســـلكية والالســـلكية،

أصبح السـكرتير العـام للحـزب الجمهـوري الغينـي  م 1952وفي عام  نقابات العمال الشيوعي،

                                                           

  .2ص ، المرجع السابقإفريقيا قارتنا،  -  1
  .35، ص المرجع السابقتوماس باتريك،  -  2
  .19، ص المرجع السابقر، اطالل محمد نور عط -  3
  .35، ص المرجع السابقتوماس باتريك،  -  4

5
  .18 ، صمرجع السابقالر، اطالل محمد نور عط -  
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أصــبح عمـدة كونــاكري عاصــمة  1955نــة الحـزب الــديمقراطي اإلفريقــي، وفـي عــام جوعضـو ل

  .)1(البالد

فكـان يـردد القـول  ،تضـامنهمكان سيكو تـوري يـؤمن بـأن قـوة األفارقـة تتمثـل فـي تكـتلهم و 

  .أن رأسمال الدول المتخلفة يتمثل في الطاقة البشرية

ونجــح فــي أن  ،أصــبح األمــين العــام لالتحــاد الفيــدرالي لعمــال إفريقيــا م1956وفــي ســنة 

، وفـي )2(يأسس اتحادا إفريقيـا مسـتقال عـن االتحـادات الفرنسـية تحـت سـيطرة الشـيوعيين القويـة

رئيس الحكومة المحلية وهو منصـب يعـادل رئـيس الدولـة مـن الوجهـة عين نائبا لم 1957سنة 

  .الفعلية

وبالرغم من المقاومة التي كانت تواجهه فـي منصـبه هـذا اسـتطاع الحـد مـن قـوى رؤسـاء 

لجنـة محليـة فـي القـرى، كمـا قـام بإلغـاء قـانون العشـائر الـذي  400القبائل، حيث قام بتأسـيس 

  .)3(في سبيل أي تنظيم سياسيكان من أحد عوائق إفريقيا وعقبة 

كـــان ســـيكو تـــوري أول المنـــادين باســـتقالل الـــدول اإلفريقيـــة  م1958وفـــي ســـبتمبر عـــام 

مــن أجــل تحقيــق الوحــدة اإلفريقيــة بغــض النظــر عــن أي اختيــار آخــر  ناضــل، فقــد )4(ووحــدتها

مـــن خـــالل اشـــتراكه فـــي مـــؤتمرات الوحـــدة اإلفريقيـــة، حيـــث قـــال نحـــن الغينيـــين ونحـــن نصـــنع 

والملـك محمــد الخـامس فــي مـؤتمر الــدار ســهم سـيكو تــوري مـع نكرومــا وموديبـو كيتــا ، أ)5(تنـاثق

، وهـو المـؤتمر الـذي يعـد الخطـوة األولـى فـي إنشـاء م1961البيضاء الذي عقد في يناير عام 

                                                           

، 37ج  ،م 1968المؤسسة العامة المصرية للتأليف والنشر، مصر،  د ط، ،سيكو توري ثائر من إفريقيايحي هويدي،  -1

  .14ص 
  2، صالمرجع السابق افريقيا قارتنا، -2
  .35، صالمرجع السابقتوماس باتريك ميالدي،  -3
  .19، ص المرجع السابقر، اطالل محمد نور عط -4
  .44، ص المرجع السابقسمية عالتن، ، سمية فغالي -5
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م، ويتـولى سـيكو تـوري رئاسـة 1984منظمة الوحدة اإلفريقية في كوناكري في شهر مـاي عـام 

ر اإلســـالمي وأســـهم فـــي إنشـــائها منـــذ ل مـــن تحمـــس إلنشـــاء منظمـــة المـــؤتمالمـــؤتمر، وكـــان أو 

، وقـام بـدور "ال تنقلوا الخالفـات العربيـة إلـى السـاحة اإلسـالمية:" األولى، وكان يردداللحظات 

  )1(.نشط في الحوار العربي اإلفريقي

  :نشاطه السياسي في الحزب الديمقراطي الغيني -3

ار السياســية واألمــاني القوميــة التــي تــراود نفســه ســتظل أدرك أحمــد ســيكو تــوري أن األفكــ

عديمـــة القيمـــة إذا لـــم يوجـــد تنظـــيم يعمـــل علـــى تطبيقهـــا ويســـعى لتحقيقهـــا وتطويرهـــا، ولـــذا قـــام 

بتشكيل حزب غينيا الـديمقراطي ليتبنـى تطبيـق أهدافـه القوميـة حـين أعلـن عـن تأسـيس الحـزب 

ركــة تقدميــة تــربط كــل جمــاهير الشــعب التــي ح إليجــادأنــه لــيس هــدفا نهائيــا لكنــه مجــرد وســيلة 

  )2(.ترغب في اإلسهام في تحرير بالدهم وٕانجاز المهمة األولى أال وهي استقالل البالد

ـــديمقراطي الغينـــي عـــام  قـــال ســـيكو تـــوري فـــي هـــذا حيـــث ، )3(م1948تأســـس الحـــزب ال

إننــا قــدمنا بــذرة ويجــب أن تجــد هــذه البــذرة الظــروف المالئمــة للنمــو واإلخصــاب ": الصــدد

وسنطلب من الشباب أن يتسـلح  ،واإلنتاج الغزير، وٕاننا سنضع بذرتنا هذه في أيدي الشعب

، كمـا نطلـب ونضـارتها ،وأوراقهـا ،رحـة أن تسـقط عنهـا ثمارهـااحتى ال تستطيع الطيـور الج

اء صـباحا ومسـاءا حتـى ال تـذبل هـذه الشـجرة، واليـوم وقـد من جميع النساء أن يجلـبن المـ

فهــي ملــك  ،ارتفعـت الشــجرة وهــا أنـا أرى مــن حولهــا العـالم والفالحــين وكــل الرجـال والنســاء

                                                           

  .20، ص المرجع السابقر، اطالل محمد نور عط -1

  .2ص  ،المرجع السابق افريقيا قارتنا،مجلة  -2
  .01، ص 2010، مصر، 2302، المصري اليوم، العدد الزعيم اإلفريقي أحمد سيكو توري رئيس لغينيماهر حسن،  -3
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وتقـع أيـدهم  ،وقد يموتون قبل أن يروا الثمار ،لألجيال القادمة، فقد يموتون وهم يحفظونها

    .)1("ة مثل الحق البد أن يبقىهذه الشجر فعلى واحدة منها، لكن رغم كل شيء 

الحــزب الــديمقراطي الغينــي كــل المثقفــين والشــباب المــتحمس، وأصــبح لــه تقاليــد  لقــد ضــم

تطبيقــا يــتالءم مــع تقاليــد وظــروف  ،حازمــة ترمــي إلــى تطبيــق الفلســفة الديمقراطيــة اإلشــتراكية

ه ال يعنــي تــوري مــا يعنــي بكلمــة مثقفــين فــذكر أنــ وحاضــر الشــعب الغينــي، حيــث ذكــر ســيكو

مجــرد الــذين يعرفــون القــراءة والكتابــة، إنمــا يعنــي الــذين يرســمون أعمــالهم بطريقــة عقليــة، وٕانــه 

يعنـــي الرجـــال والنســـاء الـــذين يبحثـــون عـــن الحقيقـــة المتولـــدة مـــن الحقـــائق التاريخيـــة واألحـــداث 

  )2(.الجارية

ث فــاز م، حيــ1957دخـل الحــزب الــديمقراطي الغينـي االنتخابــات التــي جــرت فـي مــارس 

تـــوري رئيســـا للمجلـــس  بســـت وخمســـين مقعـــدا مـــن أصـــل ســـتين مقعـــدا، وهكـــذا أصـــبح ســـيكو

  )3(.مستغال هذا المنصب ليخطوا خطواته األخيرة نحو االستقالل ،)رئيسا للوزراء(التنفيذي 

تــوري بمجــرد تســلمه رئاســة الــوزراء شــرع فــي القيــام باإلصــالحات الضــرورية،  إن ســيكو

م قانون نص علـى إعـادة 1957ديسمبر  27للبالد، حيث أصدر في اإلداري  أولها اإلصالح

ن قســـما، وكـــان المســـؤول عـــن و وعشـــر  ة، فـــتم تقســـيم غينيـــا إلـــى خمســـالتنظـــيم اإلداري للـــبالد

ومسـؤول أمـام  ،المنطقة موظف يرشحه رئيس البالد على أن يكون ممثال للحكومـة فـي اإلقلـيم

   )4(.وزير الداخلية

                                                           

  .2، ص رجع السابقالم افريقيا قارنتا، -  1
  .3، ص نفسه -  2
  .96، ص المرجع السابقمحمد الطاهر بنادي،  -  3
  .96، ص نفسه -4
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، ومعظمهــم )رؤســاء القبائــل(مثــل فــي إلغــاء وظيفــة الرؤســاء تــوري تغييــرا ت أحــدث ســيكو

ــــا مــــن صــــنع اإلدارة  ــــذين كــــانوا غالب كــــانوا مــــن الرؤســــاء التقليــــديين ورؤســــاء المقاطعــــات، وال

  .)1(االستعمارية

  :تمثلت في اتوري في قيادته للحزب الديمقراطي الغيني أهداف لقد رسم سيكو

 .المساواة التامة بين الذكور واإلناث -

 .اء االستعمار إنهاء كامالإنه -

 .وحدة شعوب غينيا وٕافريقيا -

لقد كان يرى بأن أسـباب االنسـحاب مـن التجمـع الـديمقراطي اإلفريقـي، هـو أنـه كـان مـن 

، حيث أنشأ في إطار األقطار اإلفريقيـة الخاضـعة لفرنسـا مـن أجـل وضـع حـد االستعمارنتاج 

جمـع الـديمقراطي اإلفريقـي مبـرر وجـوده التخسـر  وقـد، )2(لالستغالل واالضطهاد االستعماريين

  . )3(منذ أن استعاد بلد واحد استقالله كغينيا مثال، وانتهى بمجرد نيل كل الشعوب استقاللها

تــوري بــدوره يعمــل مــن أجــل تكــوين االتحــاد العــام لعمــال  م كــان ســيكو1956ومنــذ عــام 

، وقــد تمكــن الحــزب بعــد )4(إفريقيــا الســوداء، ليكــون مســتقال عــن كــل مــن االتحــادين العــالميين

الــــديمقراطي الغينــــي  االشـــتراكياالســـتفتاء مــــن امتصـــاص الحــــزبين القــــائمين بـــالبالد، الحــــزب 

بزعامــة إبــراهيم بــاري وكــان حزبــا عرقيــا إقليميــا بوجــود نفــوذه الرئيســي بــين القبائــل الفــوالني فــي 

                                                           

  .96، ص المرجع السابقمحمد الطاهر بنادي،  -1
  .97، ص نفسه -2
  .325، ص إفريقيا والثورةأحمد سيكو توري،  -3
عبــد الملــك عــودة، د ط، الهيئــة المصــرية العامــة ، ترجمــة أحمــد فــؤاد بليــغ، مرجعــة جــذور الثــورة اإلفريقيــةجــاك وديــس،  -4

  .444م، ص 1971للتأليف والنشر، القاهرة، 
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وكانــت بــدورها (مانــديان الغينيــة بزعامــة بــاري دبــاوادو، وكنتــا كو فوتــا جــالون، والكتلــة اإلفريقيــة 

  ).تستند إلى مجموعات عرقية إقليمية

م دعــكــان اهتمــام الحــزب فــي الــداخل يصــب علــى القضــاء علــى آثــار االســتعمار وعلــى 

ـــع اإلنتـــاج تقـــوم علـــى أســـاس  الديمقراطيـــة والتقـــدم االقتصـــادي، فقـــد وضـــع خطـــة ثالثيـــة لتنوي

  .)1(الدفي النظام التعليمي بالبكليا تعاوني، كما أعاد النظر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .445، ص المرجع السابقجاك وديس،  - 1
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  توري في تحقيق االستقالل مفاوضات سيكو: المبحث الثالث

غينيــا، وكــان  اســتقاللتــوري دورا هامــا فــي تحقيــق  لثــائر اإلفريقــي أحمــد ســيكوكــان للقــد 

كانـت فرنسـا ترسـم خطـة  1958، ففـي عـام )1(أول المنادين باستقالل الدول اإلفريقيـة ووحـدتها

لالختيـار  ،الل دعوتهـا إلجـراء اسـتفتاءات فـي مسـتعمراتها بإفريقيـاجديدة برزت معالمها مـن خـ

  .بالمساواة هي على أساس ما أسمته ،بين االستقالل وبين الدخول في االتحاد الفرنسي

ول بجولـة فـي هـذه غـومن ضـمن خيـوط هـذه الخطـة أن يقـوم الـرئيس الفرنسـي الجنـرال دي

طــاف ببلــدان غــرب إفريقيــا التــي اســتعمرتها و  ،)2(المســتعمرات كحملــة دعائيــة تســبق االســتفتاء

ومروجــا للقــانون األساســـي  ،داعيــا إلــى فكـــرة تكــوين االتحــاد الفرنســي ،فرنســا عشــرات الســنين

  .ت سيطرة فرنسا في شكل دستور زائفالذي يقصد تجميع البلدان المستعمرة تح

لعـرض ووافقـوا وقـد رحـب الساسـة األفارقـة بهـذا ا ،)3(وكانت غينيا من البلـدان التـي زارهـا

وذهــب إلـى كونــاكري  ،علـى مطالـب ديغــول، لكـن الوضـع فــي غينيـا كـان مختلفــا أشـد اخـتالف

ليتحــدث إلــى الشــعب الغينــي ويعــرض مشــروعه علــيهم وهــو يعتقــد أن الغينيــين موافقــون علــى 

  .)4(دستوره

وكانــت صــيحات  ،وهنــاك أحــس ديغــول أنــه وســط شــعب ثــائر ال يريــد باالســتقالل بــديال

 .  )5("االستقالل...االستقالل"التي ارتفعت في وجه ديغول  الغينيين

  

                                                           

  .35، ص المرجع السابقر، اطالل محمد نور عط - 1
  .34، ص نفسه - 2
  .35، ص نفسه - 3
  .3ص  ،المرجع السابق إفريقيا قارتنا، - 4
 د س، ط، دار التحريـر للطبـع والنشـر، القـاهرة، د، تـر نـور الـدين الـزراري، ربـة الثـورة فـي غينيـاتجتـوري،  أحمـد سـيكو -5

  .5، ص1ج
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تــوري أمــام أعضــاء اللجنــة التشــريعية فــي  وأصــيب ديغــول بالــذهول عنــدما أعلــن ســيكو

، وقـال )1(كوناكري رفضه الكامل لفكرة الدخول في هذا االتحاد المزعوم الذي تدعوا إليه فرنسـا

ل الجماعـة الفرنسـية لمـدة سـت سـنوات فقـط إن غينيا تنـوي البقـاء داخـ:" في خطاب أمامـه

ـــدها تصـــبح مســـتقلة ـــم ترضـــى فرنســـا بهـــذه الشـــروط وغـــادر ديغـــول مكـــان االجتمـــاع "بع ، فل

  .)2(غاضبا

إننـي أقـول مـن هنـا وبصـوت أعلـى ممـا قلـت فـي أي :" بعدها جاء رده بعبـارات مهدئـة

أن يقـول ال ردا مكان آخر، إن االستقالل في متناول غينيا، وهي تستطيع الحصـول عليـه بـ

وهــي إلــى أن تقــول ذلــك فأنــا أضــمن أن بــاريس لــن تقــيم  ،المعــروض عليهــا االقتــراحعلــى 

، فكانـت هــذه العبــارات تـوحي بــاعتراف ضــمني بقـوة الحركــة االســتقاللية "...عقبــة فــي ســبيلها

      )3(.في غينيا

لتبــادل وأعلــن أنــه إذا أرادت غينيــا االســتقالل فستحصــل عليــه حــاال ولــيس هنــاك مجــال 

اآلراء، إال أن هذه العبارات أعقبتها تهديدات خفية وصـريحة بـأن غينيـا سـتتعرض لضـغوطات 

فــي المجموعــة  االنــدماجومتاعــب فــي جميــع المجــاالت إن أصــرت علــى االســتقالل ورفضــت 

الفرنسية طبقا للقانون األساسي، وبأنهـا سـتقوم بسـحب المعونـات الفرنسـية والمـوظفين والخبـراء 

تـوري التحـدي وعبـأ شـعبه ضـد دسـتور ديغـول ورفـع  ، وقبـل أحمـد سـيكو)4(من غينيا الفرنسيين

  .)5("إننا نفضل الفقر مع الحرية على الثراء مع العبودية"شعار 

                                                           

  .34، ص المرجع السابق، راطالل محمد نور عط - 1

  .3ص  ،المرجع السابق إفريقيا قارتنا، -  2
  .5، ص تجربة الثورةتوري،  أحمد سيكو -  3
  .6ص  نفسه، -  4
  .34، ص المرجع السابقر، طالل محمد نور عطا -  5
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ـــه األخيـــر بســـيكو ـــرئيس ديغـــول عنـــد لقائ ـــا"تـــوري  وكانـــت آخـــر كلمـــات ال ، "حظـــا ســـعيدا لغيني

  . )1(على الفور هاوغادر 

كان يرى في الحضارة اإلفريقية األصيلة والحضـارة الغربيـة توري الذي  وتألق نجم سيكو

شخصــيتين مختلفتــين أشــد االخــتالف، وأن أي محاولــة إليجــاد مجتمــع مصــطنع التركيــب عــن 

  )2(.طريق المزج بينهما ليس سوى محاولة تتعارض مع الواقع

رنسـي توري أن يقود شعبه في استفتاء على القانون األساسي لإلتحـاد الف واستطاع سيكو

  )3(.من الناخبين ضد الدستور 97.12%وصوت  ،وذلك بقبول دستور ديغول أو رفضه

م انســحبت فرنســا مــن غينيــا وأصــدر ديغــول مــن بــاريس أوامــره 1958ســبتمبر  29وفــي 

بهـــدف إذالل  ،ســـاعة 48للكـــوادر التقنيـــة واإلداريـــة الفرنســـية بمغـــادرة غينيـــا فـــي مـــدة أقصـــاها 

تــوري شخصــيا لرفضــه البقــاء داخــل  الفوضــى وتأديــب ســيكو تــوري وٕاغراقهــا فــي حكومــة ســيكو

   )4(.المجموعة الفرنسية

 أربعـــة آالففلـــم يبقـــى مـــن الجنـــود الفرنســـيين بغينيـــا ســـوى خمســـة عشـــر فـــردا مـــن بـــين 

جندي، وتم سحب األسلحة وأثاث قصر الحـاكم، كمـا قـام بعـض المسـتوطنين بأعمـال تخريبيـة 

دائق فضال عن إغراق سـفينة محملـة بخمسـة آالف طـن أشجار الفاكهة والح وٕاتالففي غينيا 

  )5(.توري نفسها على حافة كارثة حقيقية من األرز، وبذلك وجدت حكومة سيكو

                                                           

  .35، ص المرجع السابقطالل محمد نور عطار،  -  1

  .01، ص المرجع السابق ،ماهر حسن -  2
  .99 ص ،05أنظر الملحق رقم -  3

  .45ص  د ط، د م ن، د س، ،تب سياسيةك  ،دول إفريقيا المستقلةعزت محمد إبراهيم،  -  4
  .3ص  ،المرجع السابق إفريقيا قارتنا، -  5
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فبعـدما أعلـن ديغـول فــي بدايـة األمـر بــأن فرنسـا لـن تشــكل عائقـا أمـام الغينيــين إذا أرادوا 

لصــالح االســتقالل  االســتقالل، تراجعــت فرنســا عــن هــذا الوعــد بعــد أن صــوت الشــعب الغينــي

  )1(.التام

تـوري بـأن فرنسـا سـتوقف منحتهـا  سـيكو" روسـتروس"وقد أبلـغ المبعـوث الخـاص لـديغول 

الماليـــــة الســـــنوية لغينيـــــا، كمـــــا أوقفـــــت المشـــــاريع الخاصـــــة بـــــالطرق والمـــــدارس وأوقفـــــت حتـــــى 

  )2(.المعامالت التجارية معها

أن حكومتـه سـتقوم بقطـع تـوري أعلـن المنـدوب الفرنسـي بـ وبعد جلسـة صـاخبة مـع سـيكو

تـوري يتراجـع عـن رأيـه،  جميع اتصـاالتها مـع غينيـا معتقـدة بـأن هـذه التهديـدات سـتجعل سـيكو

لكنه بقي مصرا على السير في الخط الذي رسمه لتحقيق االستقالل الشـامل لـبالده، وهنـا رأى 

نيــا غيــر تــوري أعلــن بــأن غي ديغــول بضــرورة اللجــوء إلــى المفاوضــات مــن جديــد، إال أن ســيكو

  )3(.مستعدة ألي مفاوضات إال إذا اعترفت فرنسا رسميا باستقاللها

تـــوري ســـلطات واســـعة وفـــي جميـــع  وكانـــت الجمعيـــة الوطنيـــة الغينيـــة قـــد منحـــت لســـيكو

المجــاالت لكــي يــتمكن مــن مواجهــة التهديــدات الفرنســية بعــدما وافقــت باإلجمــاع علــى سياســته، 

ل ضــغطا علــى شــعب غينيــا وحكومتــه، حيــث وصــفها واعتبــرت التهديــدات الفرنســية بأنهــا تمثــ

  )4(".بلطجة سياسية"أحد أعضاء اللجنة الغينية بأنها 

                                                           

  .3ص  ،المرجع السابق إفريقيا قارتنا، -  1
  .6، ص الثورة في غينياتوري،  أحمد سيكو -  2
  .2ص  ،المرجع السابقإفريقيا قارتنا،  -  3

  .3، ص نفسه -  4
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توري حركة اشتراكية منـذ أن اختـار االنفصـال عـن عجلـة فرنسـا االسـتعمارية  وبدأ سيكو

وبـــدأ حركـــة واســـعة فـــي التنظـــيم السياســـي الـــذي يقـــوم علـــى أســـاس شـــعبي خـــالص بعيـــدا عـــن 

  )1(.مصالحها بالمصالح الفرنسيةالتي ترتبط العناصر الرجعية 

توري بأنه أقوى من حيل فرنسا ومضـايقات ديغـول الـذي أثبـت بأنـه لـم يكـن  وأثبت سيكو

إن كــل مــا :" تــوري فــي الجمعيــة التشــريعية بقولــه يعنــي مــا قالــه حينمــا رد علــى خطــاب ســيكو

يقـف أحـد فـي سـبيل  بـنعم أو ال، وٕانـي أعـد بـأال عليك تفهمه هو أن تصوت فـي االسـتفتاء

   )2(".استقاللكم

بــادرت الــدول اإلفريقيــة إلــى االعتــراف م 1958فــي أكتــوبر وفــور إعــالن اســتقالل غينيــا 

تــوري  وأيضــا بــادر مــؤتمر التضــامن اآلســيوي اإلفريقــي بتهنئــة الــرئيس ســيكو ،بهــذا االســتقالل

ره علــى االســتعمار علــى جهــوده المبذولــة فــي ســبيل تحقيــق االســتقالل والوحــدة الوطنيــة وانتصــا

  )3(.الفرنسي

                                                           

  .49ص ، المرجع السابقعبد الحميد عبد النبي،  -  1
  .46، ص المرجع السابقعزت محمد إبراهيم،  -  2
  .47، ص نفسه -  3
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علـى فتـرة زمنيـة غيـرت مجـرى التـاريخ مـن  ل دراستنا في هـذا البحـثلقد سلطنا الضوء خال

خالل سيطرة القوى األوروبية العظمى على قارة إفريقيا وٕاخضاعها لها، وكانـت هـذا الحركـة ثمـرة 

تلفــة ، الـذي تمــت فيهـا تســويات بـين القــوى األوروبيـة المخ)م1885-1884(لنتـائج مـؤتمر بــرلين 

  .لتقسيم إفريقيا فيما بينها

م عقـــب 1895وكانـــت غينيـــا فـــي غـــرب إفريقيـــا مـــن نصـــيب فرنســـا فـــي هـــذه المنطقـــة عـــام 

ـــب االســـتعماري عليهـــا،  ـــيح حركـــة التســـابق والتكال ـــذي يت ـــة بالغـــة وال لمـــا لموقعهـــا الجغرافـــي أهمي

ارد البشـرية والطبيعيـة التوغل نحو دواخل القارة اإلفريقية وتـأمين مواصـالتها البحريـة مسـتغلة المـو 

فيهــا أشـــد اســتغالل، وســـاعية إلـــى تمزيــق وحـــدة الشــعب لضـــمان اســـتمرارية هيمنتهــا أقصـــى مـــدة 

  .ممكنة

لكــن إرادة الـــوطنيين كانـــت أكبـــر وبـــرزت الحركـــات الوطنيـــة اإلفريقيـــة بعـــد الحـــرب العالميـــة 

والقــوة، فقــد كانــت الثانيــة مباشــرة، فبــدأت صــغيرة وضــعيفة لكنهــا تحمــل فــي طياتهــا بــذور التطــور 

عبـــر عـــن المســـتقبل المشــــرق لألفارقـــة، لـــذلك وجـــب علــــيهم توحيـــد صـــفوفهم وتـــدعيم جهــــودهم، ت

وارتكزت هذه الحركات التحررية على جمعيات وأحزاب وطنية، بعدما أيقـن المـواطن اإلفريقـي أن 

ن أجـل اماني الشعوب ال يمكن أن تكـون منحـة مـن الدولـة القويـة، فعـزم علـى الجهـاد والنضـال مـ

وٕاننا كإفريقيين في سـبيل :" ضمان حريته وتأمين حياته، وفي هذا الصدد يقول شوقي أقالديوس

الكفاح لتحرير إفريقيا ستعمل في ثبات وتصـميم بمـا يتفـق مـع ميثـاق األمـم المتحـدة، وأسـمى 

مبـــادئ اإلنســـانية، ونعتقـــد أن كـــل إنســـان فـــي إفريقيـــا ســـيكون ســـعيدا وغنيـــا بـــالقيم األدبيـــة 

عنوية إذا رأى أصدقاءه وٕاخوانه الذين يعيشون معه في نفس القارة ال يتعرضون لظلـم أيـة والم

  ".دولة أجنبية

وظهــــرت قيــــادات فكريــــة وسياســــية قــــادت كفــــاح الشــــعب الغينــــي وأطــــرت النظــــام الــــوطني، 

وســارت بخطــى ثابتــة نحــو تحقيــق االســتقالل الكلــي لغينيــا، فظهــر أحمــد ســيكوتوري ومــن ورائـــه 

مقراطي الغيني، الذي قاد الشعب الغيني إلى تحقيـق اسـتقالله بفضـل حنكتـه السياسـية الحزب الدي
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واصراره على الحرية المطلقة لبالده، ومعارضته الشديدة للسياسة االستعمارية الفرنسية فـي غينيـا 

خاصة سياسة ديغول، الذي دعـى كـل المسـتعمرات الفرنسـية لالنضـواء تحـت رايتـه فـي ظـل فكـرة 

حاد الفرنسي، فكان أحمد سيكوتوري أشد المعارضين لهذه السياسة، وقـام بتعبئـة شـعبه تكوين االت

  .وتوعيته للوقوف معه ومساندته، وفعال كان له ذلك واستطاع أن يقود غينيا لالستقالل

  :هذه الدراسة إلى عدة استنتاجات يمكن إبرازها فيما يليوقد توصلنا في 

رافيا هاما فـي إفريقيـا الغربيـة، لـذلك حاولـت فرنسـا االحتفـاظ شكلت غينيا موقعا استراتيجيا وجغ -

والتمســك بهــا باســتخدام كــل الوســائل، فلجــأت إلــى نظــام الحكــم المباشــر الــذي قضــى علــى حكــم 

واجهـــة لفرنســـا، الزعمــاء المحليـــين، حيـــث رأت فرنســـا ضـــرورة الـــتخلص مـــنهم باعتبـــارهم يشـــكلون 

فأقصتهم من حكم بالدهم، ومنعتهم من التعبير عن تطلعـاتهم بتطبيـق سياسـة إداريـة واقتصـادية، 

واجتماعيـــة صـــارمة فـــي محاولـــة منهـــا لـــربط غينيـــا بفرنســـا ودمـــج شـــعبها تحـــت القـــوانين الفرنســـية 

  .االستعمارية الجائرة، باللجوء إلى سياسة التمييز العنصري

بغينيــا الــذي يرجــع غلــى عــدة عوامــل داخليــة وخارجيــة ســاعدت فــي بلــورة  بــروز الــوعي القــومي -

السـيما بعـد الحـرب العالميـة ، الـذي يهـدف إلـى االسـتقالل، وشـرع الشـعب الغينـي العمل السياسـي

الثانيــة يتطلــع إلــى مســتقبل أفضــل مــن حاضــره االســتعماري الــتعس عــن طريــق العمــل التحــرري 

الثقافيـة والسياسـية للجمـاهير، والمطالبـة بإحـداث إصـالحات  الذي ارتكز فـي بدايتـه علـى التوعيـة

طـــابع سياســـي واجتمـــاعي واقتصـــادي، وبعـــد انتهـــاء الحـــرب العالميـــة الثانيـــة أصـــبح  عاجلـــة ذات

االســـتقالل التـــام هـــو المطلـــب الرئيســـي والوحيـــد للحركـــة الوطنيـــة الغينيـــة التـــي يقودهـــا السياســـي 

  .توري المحنك أحمد سيكو

ــــام األحــــزا - ــــا نتيجــــة للسياســــة الفرنســــية التــــي عرفــــت بسياســــة قي ب السياســــية فــــي غــــرب إفريقي

م، 1958االستيعاب واإلخضاع، وظهر الحزب الديمقراطي الغينـي الـذي فـاز فـي مـؤتمر بامـاكو 

وكـــان الهـــدف منـــه توحيـــد وتجميـــع الشـــعب الغينـــي، وقـــد أصـــبح هـــذا الحـــزب مـــن أهـــم األحـــزاب 
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تـــوري بكـــل عزيمـــة  ة، وغينيـــا خاصـــة قـــاده أحمـــد ســـيكوالسياســـية فـــي منطقـــة غـــرب إفريقيـــا عامـــ

  .وٕاصرار من أجل تحقيق دولة غينية قوية ومستقلة

تــوري علــى  وبــدأت معــالم نهايــة االســتعمار الفرنســي فــي غينيــا تظهــر بعــد أن صــمم ســيكو

الحريـة واالســتقالل ورفـض أيــة مفاوضـات مــع الحكومـة الفرنســية، قبـل أن تمنحــه اسـتقالل بــالده، 

شـــعبه إلـــى اســـتفتاء تقريـــر مصـــيره  يكـــون حـــرا فقيـــرا علـــى أن يكـــون عبـــدا غنيـــا، وقـــاد وفضـــل أن

مــن الشــعب الغينــي فــي مشــروع ديغــول رغــم معرفتــه مســبقا  90%هــي رأي أكثــر مــن " ال"وكانــت 

ـــة عـــن خـــروج فرنســـا فجـــأة مـــن بالدهـــم، وتهديـــدا ـــا ســـتتعرض ت النتـــائج المترتب ـــأن غيني ديغـــول ب

تـوري أن  ا هي رفضت الخضوع لسياسته، وبالمقابل كان يعلم سـيكولمتاعب اقتصادية وٕادارية إذ

  ل،الشعب الغيني قد بلغ من الوعي درجة يستطيع بها ان يواجه أية صعاب في المستقب

لكــل شــيء عدتــه، فــدرب الشــعب وخلــق قيــادة ثوريــة مــن أبنــاء المثقفــين  ســيكو تــوري  أعــد  

م، 1958أكتــوبر  2علــى اســتقاللها فــي  هــي طليعــة الحــزب الــديمقراطي الغينــي، وحصــلت غينيــا

، وبعـد بعد تجربة شاقة خاضها الشـعب الغينـي بإصـرار وعزيمـة نحـو خطـى ثابتـة لتحقيـق أهدافـه

استقالل غينيا كانت أبرز أعمال سيكو تـوري أنـه اسـتطاع الحفـاظ علـى حيـاد بـالده فـي السياسـة 

  .الدولية، كما كان مؤيدا لحركات االستقالل اإلفريقية

لختــام نبقــي بــاب البحــث مفتوحــا للطلبــة والبــاحثين فــي المســتقبل للخــوض فــي نشــاط وفــي ا

             .م1984سيكو توري السياسي خالل فترة رئاسته لغينيا منذ االستقالل حتى وفاته سنة 
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  خريطة موقع غينيا التاريخية: 01الملحق رقم 

 

 

 

 .19، ص التاريخ اإلسالميمحمود شاكر، : المرجع
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  الهيكل التنظيمي للتجمع الديمقراطي اإلفريقي: 02الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   .689 ، صالمرجع السابقعبد الوهاب الكيالي،  :المرجع

  

  

  

  

  لجنة التنسيق

المندوبون   المكتب    المندوبون    

البرلمانيون             اإلقليميون    

 المكتب السياسي

 اللجنة السياسية

 المؤتمر العام

المؤتمر 

 اإلقليمي

الكونغرس 

 اإلقليمي

 لجنة القسم

 لجنة الحي

 ناخبونال

 لجنة القرية
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 P.D.Gم الداخلي لحزب التجمع الديمقراطي الغيني التنظي: 03الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .178، ص المرجع السابقالطاهر بنادي،  :المرجع

  

  

  

لحزب الديمقراطي الغيني 

P.D.G 

 المكتب السياسي

 لجان القرى

 لجنة الحزب اإلدارية

 المؤتمر اإلقليمي للحزب

 مؤتمر الحزب الوطني
 لجان الصحافة •

 اللجان الشبانية •

 لجان النقابات •

 اللجان االقتصادية •

 اللجان االجتماعية •

 لجان التنسيق •

 لجان التنظيم •

 لماليةلجان ا •

 لجان التكوين

 لجان فنية
 لجان المراقبة
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   توري الزعيم الغيني أحمد سيكو :04الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .1، ص المرجع السابقإفريقيا قارتنا،  :المرجع
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  م1958مبر سبت 28جدول يوضح نتائج استفتاء : 05الملحق رقم 

  %  ال  %  نعم %  المنتخبين  المسجلين  األقاليم

  24  21901  97.6  870362  80.7  893251  1110823  السينغال

  6  19126  94  302018  69  322451  382870  موريتانيا

  2.5  23875  97  945588  45.4  9721197  2142266  )مالي(السودان 

  0.1  216  99.9  1595286  98  1586610  1636533  ساحل العاج

  2.2  9246  87.8  418963  55.7  431407  775170  الداهومي

  94.4  1138324  4.8  56981  85.5  1203875  1408500  غينيا

  20.7  102395  78  372383  37.4  493953  1320174  النيجر

  0.8  11687  99.1  1415651  76.7  1431167  1914808  فولتا العليا

مجموعـــــــــــــة إفريقيـــــــــــــا 

  الغربية الفرنسية

10691244  7344911  68.7  5977230  81.3  1324770  18  

  7.3  15244  92  180334  78.6  208600  2657677  الغابون

  0.6  2133  88  339436  78.9  342350  433403  الكونغو األوسط

ــــــــــــــانجي شــــــــــــــاري  أوب

  إفريقيا الوسطى

626663  496675  79  487033  88  6089  1.2  

  2  37498  79.7  1821158  72.8  1870640  12567677  تشاد

  

 .177، ص المرجع السابقالطاهر بنادي،  :جعالمر 
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  :قائمة المصادر والمراجع

 :المصادر

   :باللغة العربية المصادر -أ

فــتح الشــكور فــي معرفــة أعيــان  عبــد اهللا محمــد بــن أبــي بكــر الصــديق الــوالتي، وأبــالبرتلــي  -1

دار الغـرب االسـالمي، بيـروت،  د ط،، تـح محمـد ابـراهيم الكتـاني، محمـد حجـي، علماء التكرور

  .م1981

 د س، ، دار الغـرب اإلسـالمي، بيـروت، لبنـان،2ط ،وصف إفريقيا حسن بن محمـد، الوزان -2

  .2ج

  :المصادر المترجمة -ب

ــاتــوري أحمــد،  ســيكو -1 دار التحريــر  د ط، ، تــر نــور الــدين الــزراري،تجربــة الثــورة فــي غيني

  .1ج دس، للطبع والنشر، القاهرة،

، 2وعة من االختصاصيين، مـر أديـب اللجمـي، طمجم. ،  ترافريقيا والثورة                -2

  .1968منشورات وزارة الثقافة، دمشق،

ــــرإفريقيــــا، مــــارمولكربخــــال  -3 ــــة المعــــارف، الربــــاط،  دط، عمــــاد حجــــي وآخــــرون،: ، ت مكتب

  .3م، ج 1998

  :المراجع

  :باللغة العربية الكتب -أ

 د ط، ،جنـوب الصـحراء دراسة إقليمية للقارة مع تطبيـق علـى دولأبو عيانة فتحي محمد،  -1

    .م2013دار المعرفة الجامعية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، 

ـــامـــيالدي تومـــاس،  باتريـــك -2 الـــدار القوميـــة للطباعـــة  د ط، ،شخصـــيات زعمـــاء غـــرب إفريقي

  .، د ب، د سوالنشر

تاريخ إفريقيا الغربية اإلسالمية من مطلع القرن السـادس عشـر إلـى مطلـع بوعزيز يحـي،  -3

  .م2009دار البصائر، الجزائر،  د ط، ،رن العشرينالق
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ـــرب حســـام،  -4 ـــة اآلداب، جامعـــة أســـيوط، 1، طجغرافيـــة أفريقيـــا وحـــوض النيـــلجـــاد ال ، كلي

  .م2006القاهرة، 

 المكتـب الجـامعي الحـديث األزاريطـة،د ط،  ،تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصـرجالل يحي،  -5

  .2م، ج 1999االسكندرية، 

د  ، دار الوفــاء،1، طالمجتمــع اإلســالمي المعاصــر بإفريقيــالــبن علــي،  ،الهــاديجمــال عبــد  -6

  .م1995 ب،

  .م1980القاهرة ، د م ن، ،2، ط تاريخ كشف افريقيا واستعمارهاالجمل شوقي،  -7

دراســات فـــي تـــاريخ غــرب افريقيـــا الحـــديث عبـــد اهللا ،  إبــراهيمشــوقي، عبـــد الــرزاق  الجمــل -8

  .م1998، القاهرة، والمعاصر

  .م2002، دار الزهراء، الرياض، 2ط ،افريقيا الحديث والمعاصر تاريخ              -9
ــــةجــــودة حســــين جــــودة،  -10 ــــا اإلقليمي ــــة إفريقي ، جامعــــة اإلســــكندرية، القــــاهرة، 9، ط جغرافي
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مكتبــة األنجلــو،  د ط، ،)1969-1960(ســنوات الحســم فــي إفريقيــا عــودة عبــد المالــك،  -28
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  .سالحديثة، مصر، د 

 د ب، ، دار المعــــارف،1، تــــر يوســــف نصــــر، طتــــاريخ غــــرب إفريقيــــادي،  -جــــي -فــــيج -2
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105 

  :والمعاجم الموسوعات

 د ط، ،الموســوعة اإلفريقيــة لمحــات مــن تــاريخ القــارة اإلفريقيــةالجمــل شــوقي وآخــرون،  -1
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